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املوؤ�س�سة املالية الرائدة

تقدمي اخلدمات امل�سرفية واملالية املتنوعة ذات اجلودة العالية با�ستخدام اأف�سل 
الأنظمة الإدارية والتقنية مبهنية عالية من خالل �سبكة اأعمال وا�سعة لقطاعات 

الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات مبا ي�سهم يف تنمية القت�ساد املحلي.

#  العمل بروح الفريق الواحد
#  الهتمام باملوارد الب�سرية وتنمية قدراتها

#  تنمية املجتمع
#  العميل حمور اهتمامنا

#  ال�سعي املتوا�سل للتميز

تقدم املوؤ�س�سة املالية الرائدة للمجتمع اليمني اأجود اخلدمات املالية، وامل�سرفية؛ 
معززة راأ�س مالها من ثقة املجتمع اأوًل، وثقة عمالئها ثانيًا؛ حمافظة على موقعها 
يف اأعلى هرم التفوق امل�سريف؛ مبعايري معدلت النمو، وحجم احل�سة ال�سوقية 

من العمالء، وعمق الأثر على املجتمع، والقت�ساد الوطني؛ وذلك وفقا حلقائق 
جلية، اأظهرتها التقارير الر�سمية، وكذا �سهادات غري ر�سمية، تداولها جميع 

مناف�سيها، بل حتدث عنها عمالوؤها، واملتعاملون معها داخل اليمن، وخارجها. 
اإن احلديث بطبيعة احلال ين�سرف اإىل موؤ�س�سة )كاك بنك( التي منذ بداأت خطاها 

الثابتة، واملدرو�سة يف العمل امل�سريف احلديث، مل تغري توجهها امل�ستمر، نحو 
حتقيق اأهدافها، التي بعثت بها الأمل يف املجتمع، نحو كل موؤ�س�سات القطاع 

العام، واملختلط، واخلا�س.
اإن ما بذلته فرق العمل املختلفة يف هذه املوؤ�س�سة من جهود، خالل الأعوام 

اخلم�سة املا�سية، كان مقدمة ل�سل�سلة من الإجنازات التي بداأت املوؤ�س�سة، 
وعمالوؤها بجني ثمارها مع مطلع العام املن�سرم 2010م؛ وذلك بو�سولها اإىل 

اإمتام م�سروع التطوير، والتحديث الإداري، وحت�سني هيكل اأجور املوظفني، 
القائم على الإجناز، والكفاءة، وبلوغ احل�سة ال�سوقية اإىل اأعلى املعدلت؛ لي�سل 
بها  الدور الوطني اإىل فعل اأ�سا�سي، قامت به لإجناح اأكرب فعالية وطنية ريا�سية 
اإقليمية، ونعني بها: )خليجي 20( التي و�سلت اأخبار جناحها اإىل م�سامع جميع 

اليمنيني، والأ�سقاء، واملهتمني باملجال الريا�سي يف اأنحاء العامل؛ وما كان ذلك 
ليتحقق بهذه ال�سورة املثلى دون ف�سل من الله �سبحانه وتعاىل، ثم بجهود 

منت�سبي )كاك بنك(، واإمكانياته التقنية، والإدارية، واملالية، التي اأهلته -اأي�سا- 
للقيام بدور وطني اقت�سادي اأكرث تاأثريا على حياة املواطن اليمني، متثل يف 
تدخله املايل، وتوفريه للعملة ال�سعبة بكميات كبرية، لعمالئه اأوًل،  وللقطاع 

امل�سريف ثانيا؛ وذلك للمحافظة على �سعر العملة املحلية )الريال(، اأمام الدولر 
الأمريكي، بعد اأن حاول املنتفعون، خلق اأزمة تهدف اإىل حتقيق اأرباح، باإ�سعاف 

القوة ال�سرائية للعملة املحلية، بغ�س النظر عن النتائج الكارثية على املواطن، 
والقت�ساد الوطني، وا�ستطاعت �سيا�سة البنك يف الن�سف الأخري من العام 

املن�سرم 2010م، اإعادة �سعر الدولر -ولأول مرة يف تاريخ القت�ساد اليمني- 
من 260 ريال للدولر الواحد، اإىل 214 ريال للدولر الواحد.

اإن العام 2010م، كان بداية حلقبة الرتبع على عر�س الريادة، التي هدف 
اإليها البنك منذ مطلع العام 2005م، ومازال )كاك بنك( قادرا على اأن يعد –وعد 

القادر على الوفاء- لعمالءه، وكل املجتمع اليمني، بالرقي يف مراتب الريادة؛ 
لي�سل من خاللهم، وبهم اإىل الريادة الإقليمية، والعاملية بتوفيق من الله، وبعزم 

قيادته، وداأب كافة منت�سبيه؛ مرتجما ر�سالته اإىل واقع ملمو�س.

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



تواجه املوؤ�س�سات -عموما- وامل�سرفية منها -على وجه اخل�سو�س- حتديات كربى، 
ب�ساأن اإثبات اقتدارها على النهو�س، والنطالق، وال�سيطرة على جناحات م�سهودة، 

ومبا يت�سل بقدرتها على تقدمي اخلدمات، واملنتجات، وخدمة القت�ساد، واملجتمع 
-ب�سكل عام- حمدثة بذلك نه�سة �ساملة، وانطالقة متطورة، يف اأن�سطتها، ومقدرتها 

على املناف�سة يف �سوق مفتوح، وحتقيق مراكز متقدمة يف تلك املناف�سة؛ كل تلك 
تعد اأمورا بالغة ال�سعوبة، والتعقيد؛ اإل اأنها يف الوقت ذاته قابلة للتحقق، وممكنة 

احلدوث، ومكمن ال�سر يف ذلك هو املوارد الب�سرية للموؤ�س�سة، اأو امل�سرف، ول 
نق�سد املعرفة الفنية والكفاءات املهنية، والنبوغ امل�سريف فح�سب، بل نعي اأن قوة 

املوارد الب�سرية تتجاوز ذلك –دون اأن تلغيه- اإىل اأمر هام ينبغي التنبه له، األ وهو 
تالحم املنت�سبني للموؤ�س�سة، وقوة متا�سكهم بو�سفهم فريقا واحدا ذا اأداء متناغم، 

ومتنا�سق، يكمل حلقات العمل، ويزيد من قوة عجلة الإنتاج، و�سرعة دورانها لالأمام.
اإننا يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي CAC BANKنهدف اإىل تر�سيخ روح الفريق 
الواحد يف موؤ�س�ستنا، فريق عمل يتحلى برتابط حقيقي، ميلك روحا وثابة اإىل العلى، 

�سائرا بخطى ثابتة وقوية نحو الغاية الأ�سمى، والهدف الأكرب، الذي يكرب اجلميع 
بتحقيقه، وهو جناح املوؤ�س�سة، وت�سدرها مراكز مرموقة بني نظرياتها؛ مما يجعلها، 

ومنت�سبيها حمط اإعجاب كل النا�س، واأهال لتقديرهم.
اإن اإدراك اأهمية التوا�سل امل�ستمر بني اأع�ساء الفريق، وطرح الق�سايا، 

واملو�سوعات على طاولة النقا�س اجلماعي وجها لوجه، ب�سفافية وم�سداقية، 
وو�سوح اأمر غاية يف الأهمية، واأ�سلوب يعزز ثقة اأع�ساء فريق العمل باأنف�سهم، 
وببع�سهم، ويقي املوؤ�س�سة من تباينات م�سرة، اأو اختالفات �سلبية، وخملة، تلك 

هي الن�سيحة، التي راأيت اأن اأ�سديها اإىل كل العاملني يف البنك، راجيا اأن اأكون قد 
اأح�سنت الختيار، وتقدمي ما يفيد.

غالبا ما تقا�س م�سرية املوؤ�س�سات بحجم الجنازات، وعظمتها، وبتنوعها، 
وارتباطها بالتنمية القت�سادية، وباأثرها على التنمية، ومعدلت النمو القت�سادي، 

�سواء اأكان ذلك الأثر ب�سكل مبا�سر، اأم غري مبا�سر، ول نن�سى عالقة كل ذلك، 
وارتباطه مبا يتطلع اإليه املجتمع، والن�سبة التي اأ�سهمت املوؤ�س�سة بها يف حتقيق تلك 

التطلعات؛ وحينذاك يكون بنك الت�سليف التعاوين والزراعي قد قّدم مناذج حية، 
ملبادرات فريدة، يف تخطي عوائق، وك�سر قيود، وجتاوز حواجز عتيقة، حالت دون 

انفتاح القطاع امل�سريف على التقنية احلديثة، بل حدت من انت�ساره اجلغرايف؛ لتبقى 
ن�سبة عالية من ال�سكان ل تلم�س اأثرا لهذا القطاع احليوي العام، ول ت�ستفيد من 

خدماته.
تعزيزا للجهود التنموية التي يقودها فخامة الرئي�س علي عبد الله �سالح-رئي�س 

اجلمهورية باين النه�سة، وقائد م�سريتها الظافرة- وا�سل البنك تنفيذ عمليات 
التمويل ملختلف الأن�سطة القت�سادية، وال�ستثمارية، وبلغ حجم التمويالت التي 

قدمها البنك للقطاعات القت�سادية خالل العام قبل خ�سم املخ�س�س املكون 
)87.363 مليون( حمتاًل املركز الأول من بني البنوك التقليدية، بن�سبة منو  30 %  عن 

العام 2009.
على الرغم من الأزمة املالية العاملية، التي تركت اأثارا غري مبا�سرة، على القطاع 

امل�سريف اليمني، وحدت من قدرته على متويل العمليات؛ فقد بلغت قيمة اأ�سول 

البنك: 305،504 مليون ريال بن�سبة منو 37 % حمققًا املركز الثاين على ال�ساحة 
امل�سرفية.

تعزيزا جلهود ال�سراكة مع القطاع اخلا�س؛ وتنويعا ملحفظة البنك ال�ستثمارية، 
اأ�سهم البنك خالل العام يف تاأ�سي�س عدد من ال�سركات وهي: �سركة كاك للتاأمني، 

و�سركة كاك للت�سويق،  �سركة كاك لتقنية املعلومات
لقد تعززت ثقة الأفراد، واملجتمع -عمومًا- بالبنك، وان�سمت �سرائح وا�سعة؛ 

لربط تعامالتها امل�سرفية، واملالية بالبنك؛ ولذلك بلغت حجم الودائع خالل العام 
2010م مبلغ  284،514 ريال بن�سبة منو 38 % حمتاًل املركز الثاين بني البنوك.

يف جمال تقنية املعلومات، مت النتهاء من جتهيز املركز الحتياطي للبنك؛ بعد 
تزويده بكافة الأجهزة، واملعدات، والتقنيات التي اأهلته ل�ستقبال البيانات، وخزنها 

مبا�سرة؛ لتكون موقعا احتياطيا، وهو ما ياأتي تطبيقًا ل�سيا�سة احليطة واحلذر؛ وفق 
القواعد الدولية يف هذا املجال.

ويف جمال البناء التنظيمي وا�سل البنك جهوده يف تنفيذ م�سروع اإعادة الهيكلة؛ 
لتحديث منظومة الإجراءات وال�سيا�سات والهياكل، وتطويرها، واإعداد اللوائح 

املنظمة لأعمال البنك؛ حيث بلغت ن�سبة الإجناز يف هذا امل�سروع خالل العام %100 
وبن�سبة 59% لتطبيق املخرجات.

واإدراكًا من البنك لالأهمية، التي حتتلها الأ�سول الب�سرية يف دعم م�سرية 
جناحاته، وتعزيزها؛ فقد وا�سل تنفيذ عمليات التدريب، والتاأهيل لكوادره؛ حيث 
بلغت عدد الربامج التدريبية املنعقدة خالل العام 2010م )111( برناجمًا تدريبيًا 
ا�ستفاد منها عدد )1784( موظفًا  منها 15 برناجما يف اخلارج ا�ستفاد منها 37 

موظفا، بينما بلغت برامج التدريب الداخلي 96 برناجما، ا�ستفاد منه 1747 موظفا. 
حظي موظفو البنك مبظلة من الرعاية التاأمينية، والطبية؛ حيث مت رفع �سقف 

التاأمني على احلياة ل�سائر املوظفني؛ لي�سل اإىل اأربعة ماليني ريال، ومت التعاقد مع 
اأف�سل امل�ست�سفيات، واملراكز الطبية؛ لتقدمي الرعاية ال�سحية للموظفني، واأ�سرهم، 

واإ�سدار البطاقة الطبية، التي يحظى مبوجبها املوظف بكافة اخلدمات الطبية، 
والعالجية؛ مبجرد اإبرازها يف امل�ست�سفى اأو املركز الطبي.

وعلى الوجهة الأخرى، فقد مت اعتماد �سيا�سة لال�ستقطاب، والختيار، والتعيني، 
وفقا لأ�س�س املفا�سلة، واإجراء الختبارات، واملقابالت؛ بهدف اجتذاب اأف�سل 

الكفاءات الب�سرية؛ لكي ت�سهم  يف تعزيز م�سرية جناحات البنك، وقيادته نحو النماء 
والزدهار. 

كل ذلك ياأتي اإميانًا منا باأهمية الدور، الذي تلعبه القوى الب�سرية، يف قيادة 
م�سرية التطوير، والتغيري، وحتقيق الإجنازات، وانطالقًا من اإميان عميق باأن 

مواردنا الب�سرية هم ثروتنا احلقيقية، و راأ�س املال الأهم.

حمضار عبداهلل السقاف
رئي�س جمل�س الإدارة

غالبا ما تقاس مسيرة المؤسسات بحجم االنجازات، وعظمتها...
كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
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خدمات ال�سركات
خدمات الفراد
ال�ستثمار

عالقات دولية

قطاع التمويل اال�سالمي

القانونية
املخاطر

وحدة ال�سبط واللتزام
اإدارة املتابعة والتعامالت اخلا�سة

قطاع املخاطر وااللتزام

هيئة الرقابة ال�سرعية
جلنة املخاطر

التدقيق الداخلي
جلنة التدقيق

جلنة املكافاآت والرت�سيحات
جلنة الئتمان

جلنة الأ�سول واخل�سوم
جلنة المتثال

اللجنة التنفيذية

قطاع تطوير االأعمال

بحوث وتطوير
توكيد اجلودة

ت�سويق
تخطيط اإ�سرتاتيجي

قطاع العمليات امل�سرفية

عمليات مركزية
عمليات دولية

تكنولوجيا املعلومات
عالقات دولية

املوارد الب�سرية
تطوير الداء

قطاع اخلدمات امل�ساندة

خدمات ادارية
املالية

الفراد ومن�ساآت �سغرى
الفروع وقنوات التوزيع

من�ساآت �سغرية ومتو�سطة
الئتمان الزراعي والريفي

اخلدمات امل�سرفية
البطاقات

قطاع االفراد

مراجعة وحتليل الئتمان
�سركات جتارية وموؤ�س�سات

�سركات عقارية ومقاولت
�سركات �سناعية وزراعية

قطاع ال�سركات

قطاع اال�ستثمار
ال�ستثمار

غرفة التداول

رئي�س جمل�س االإدارة

الهيكل التنظيمي
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مجلس اإلدارة

اأ. حم�سار عبدالله ال�سقاف
رئي�س جمل�س الإدارة - الرئي�س التنفيذي

م. ع�سام �سالح لقمان
ممثل �سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي 

اأ. يحيى اأحمد ال�سربي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اأ. �سامل حممد �سلمان 
ع�سو م�ستقل

د. �سليم نا�سر ال�سحطري
ممثل وزارة الإدارة املحلية 

اأ. عبدامللك قا�سم الثور 
ممثل وزارة الزراعة والري 

اأ. عبدالله ح�سن ال�ساطر 
ع�سو م�ستقل

اأ. حمود حممد ال�سالحي
ع�سو م�ستقل

د. حممد عبدالكرمي املن�سوب
ممثل وزارة املالية
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اأ. عبده مهدي العدله 
ع�سو م�ستقل

اأ. حممد حممد ب�سري 
ممثل الحتاد التعاوين الزراعي 

اأ. حامد اأحمد فرج
ممثل الهيئة العامة للطريان املدين والأر�ساد

اأ. عبدالهادي حممد اخل�سر  
ممثل وزارة الرثوة ال�سمكية



نواب الرئيس التنفيذي

اأ. حممد اأحمد تقي
نائب الرئي�س التنفيذي

للخدمات امل�ساندة

اأ. فار�س �سالح اجلعدبي
نائب الرئي�س التنفيذي

لتطوير الأعمال

اأ. اأمني يحيى ال�سنباين
قائم باعمال نائب الرئي�س التنفيذي

للعمليات امل�سرفية

اأ. منري اأحمد احلكيمي
قائم باعمال نائب الرئي�س التنفيذي 

لل�سركات

اأ. اإبراهيم اأحمد احلوثي
نائب الرئي�س التنفيذي

للمخاطر واللتزام

اأ. وليد عبد اجلليل الدبعي
نائب الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار

اأ. اأحمد عبد الله امل�سواحي
نائب الرئي�س التنفيذي لالأفراد
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اأوال: االلتزام:
يوؤمن جمل�س اإدارة البنك باأهمية احلاكمية املوؤ�س�سية فقد قام بو�سع قاعدة لتطوير 

البنك با�ستمرار لتح�سني اأدائه، ودعم الثقة يف اأن�سطته جتاه املودعني وامل�ساهمني، 
وعلية قرر جمل�س الإدارة تبني مبادئ احلوكمة احلديثة مبا يتوافق مع اأف�سل املعايري 

واملمار�سات العاملية، واإر�سادات جلنة بازل ملراقبة البنوك وقد مت اإعداد هذه املبادئ 
لدى بنك الت�سليف التعاوين والزراعي لغر�س قيم البنك وتوجهاته الإ�سرتاتيجية يف هذا 

املجال، ويقوم البنك بن�سر هذا امليثاق �سمن تقريره ال�سنوي وعلى املوقع اللكرتوين 
للبنك، واأخريا اإعداد تقرير للمتعاملني عن مدى التزامه ببنوده.

ثانيا: ماهية احلاكمية املوؤ�س�سية:
هي جمموعة العالقات ما بني اإدارة البنك، وجمل�س اإدارته و م�ساهميه واجلهات 

الأخرى التي لها اهتمام باداء البنك من خالل تركيبة مبادئ يت�سح منها اأهداف البنك 
والو�سائل الالزمة لتحقيق تلك الأهداف ومراقبة حتقيقها. وباأن التحكم املوؤ�س�سي اجليد 

هو الذي يوفر لكل من جمل�س اإدارة البنك واإدارة البنك التنفيذية الأ�س�س املنا�سبة 
للو�سول اىل مرحلة الن�سوج الكامل ل�سمان اإدارة موارد البنك بكل كفاءة وفاعلية.

ثالثا:اإخت�سا�سات وم�سوؤليات جمل�س االإدارة:
يقوم جمل�س الإدارة بالإ�سراف والتوجية ال�سرتاتيجي للبنك و�سالمة اأو�ساعة 
املالية، من خالل املوافقة على �سيا�سات الئتمان وال�ستثمار بعد مراجعتها، �سواء 
مبا�سرًة اأومن خالل اللجان املنبثقة عن املجل�س بو�سع حدود معينة للحد من ن�سبة 

التعر�س للمخاطر. 
يجتمع جمل�س الإدارة دوريا ملناق�سة ق�سايا البنك وخطط العمل وال�سرتاتيجيات 

العامة لإقرار ما هو مطلوب اعتماده. 
ويتابع املجل�س بانتظام تقدم البنك نحو حتقيق اإ�سرتاتيجيته واأهدافه مع القيام 

باإدخال التعديالت الالزمة لهذا الغر�س ان وجدت كذلك من �سمن م�سوؤلياتة التاأكد 
من �سالمة نظم الرقابة الداخلية املطبقه يف البنك، مبا يف ذلك برنامج التدقيق الداخلي 

والمتثال واإدارة املخاطر.
وي�ساعد جمل�س اإدارة البنك يف تويل م�سئولياته وواجباته من خالل اللجان التابعة 

له،  لتحقيق اأف�سل قيمه م�ستدامه حلقوق جميع اجلهات املتعاملة مع البنك.

رابعا: م�سوؤليات رئي�س جمل�س االدارة:
يقع على عاتق رئي�س جمل�س الداره واللجان امل�ساعده له م�سوؤلية تطبيق ماجاء باخلطه 

ال�سرتاتيجيه للبنك.
وكذلك الأ�سراف على جميع اأعمال البنك، فهو م�سوؤول اأمام جمل�س الدارة عن متابعة 

تنفيذ ال�سيا�سة التي ير�سمها املجل�س لتحقيق اأهداف البنك وغاياته، ويقوم مبراقبه 
وتقييم الأداء العام للبنك وفقا لال�سرتاتيجيات واخلطط والأهداف وال�سيا�سات 

واملوازنات املعتمدة من قبل جمل�س الدارة.

خام�سا : اأمني �سر جمل�س االدارة:
الرتتيب لعقد الجتماعات اخلا�سة مبجل�س الدارة دوريا، والتن�سيق للموا�سيع 

الرئي�سية يف جدول العمال لكل اجتماع ل�سمان تغطية املوا�سيع، وكذلك توفري 
املعلومات الكفيلة لأع�ساء جمل�س الدارة قبل عقد الجتماعات ل�سمان الو�سول 

بقرارات �سليمة لع�ساء جمل�س الدارة.

�ساد�سا : جلان جمل�س االإدارة:
قام جمل�س الإدارة ومبوجب م�سروع اعادة هيكلة البنك بتطبيق جمموعة جديدة و�ساملة 
من ال�سيا�سات التي تغطي جميع عمليات البنك املحلية واخلارجية. كما تبّنى نظام اإدارة 

خماطر حديث يهدف اإىل تاأمني ا�ستمرارية �سالمة الأ�سول امل�ستثمرة بالإ�سافة اإىل 
التقارير اخلا�سة براأ�س املال التنظيمي والقت�سادي �سمن روؤية م�سرفية �ساملة. 

يقوم البنك بالتعامل مع املخاطر امل�سرفية ب�سكل متكامل و�سمن اإطار �سامل ملفهوم 
اإدارة املخاطر وفقا لأحدث املعايري والأعراف واملمار�سات امل�سرفية ،هذه املنظومة اأتت 

�سمن هيكل تنظيمي متعدد امل�ستويات الرقابية والإ�سرافية مبا ي�سمن تطبيق مبادئ 
احلاكمية املوؤ�س�سية ب�سكلها ال�سحيح، فعلى م�ستوى جمل�س الإدارة هناك جلان رقابية 

اإ�سرافية ت�سمن حماية اأ�سول البنك لتطبيق مفاهيم اللتزام وهي:
 •Internal Audit Committee جلنة التدقيق
 •Risk Committee جلنة املخاطر
 •Compliance & AML Committee جلنة المتثال

ومن جانب اآخر هناك جلان تتبع جمل�س الإدارة تهتم ب�سالمة وحت�سني الأداء على 
م�ستوى الن�ساط التنفيذي وهي:

 • Board Executive Committee  اللجنة التنفيذية
 •ALCO Committee جلنة الأ�سول واخل�سوم
 •Credit Committee جلنة الئتمان
 • Nomination & Remuneration جلنة املكافئات والرت�سيحات

  Committee

الحاكمية المؤسسية
CACBANK ميثاق التحكم المؤسسي واإلفصاح لبنك التسليف التعاوني والزراعي
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�سابعا: اخت�سا�سات اللجان التابعة ملجل�س االإدارة 
لزيادة فعالية جمل�س اإدارة البنك كونه امل�سئول النهائي عن اإدارة اأعمال البنك 

و�سوؤونه، مت ت�سكيل جلان ت�ساعده على القيام مبهامة بكل �سفافية، ومت حتديد مهام 
واخت�سا�سات و�سالحيات وم�سوؤوليات لهذه اللجان التي بدورها ترفع تقاريرها اإىل 

جمل�س الدارة ليتم اتخاذ القرارات ال�سليمة على �سوءها.

1- اللجنة التنفيذية
تتاألف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وخم�سة اأع�ساء وهم: 

الأ�ستاذ حامد اأحمد فرج، الأ�ستاذ ع�سام �سالح لقمان، الدكتور حممد املن�سوب، 
الأ�ستاذ عبد الله ال�ساطر، الأ�ستاذ �سامل حممد �سلمان.

وتقوم مبا يلي:
درا�سة امليزانية التقديرية وال�سيا�سات الرئي�سية. • 
مناق�سة البيانات املالية اخلتامية للبنك.• 
درا�سة الإ�سرتتيجية العامة للبنك ال�سنوية.• 
مراجعة و تقييم اأ�ساليب اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة والعمل على و�سع روؤية • 

متكاملة ملخاطر اأ�سعار الفائدة وتاأثرياتها و الوقاية من �سلبياتها على خمتلف 
منتجات البنك.

2- جلنة االمتثال وغ�سل االأموال
تتالف اللجنة من رئي�س جمل�س الإدارة اأونائبه والرئي�س التنفيذي . وثالثة اأع�ساء غري 

تنفيذين وهم الأ�ستاذ عبد الهادي اخل�سر، الأ�ستاذ حمود ال�سالحي، الأ�ستاذ عبده 
مهدي العدله.

وتقوم بالتي:
مراجعة �سيا�سات المتثال وغ�سل الأموال قبل اعتمادها من جمل�س الإدارة • 

وتقييم فعاليتها ب�سكل م�ستمر والتو�سية ملجل�س الإدارة باعتمادها.
اإعداد منهجية فعالة ل�سمان امتثال البنك جلميع القوانني والتعليمات النافذة • 

واأية اإر�سادات واأدلة ذات عالقة وتعميمها داخل البنك.
درا�سة خطة المتثال وغ�سل الأموال ال�سنوية.• 
املوافقة على �سيا�سات وتعليمات واإجراءات المتثال ومكافحة غ�سل الأموال • 

ونظام التقارير اخلا�س بها، ومراجعتها ب�سكل دوري، وتقييم مدى كفاءته.
مراقبة ومتابعة تطبيق �سيا�سة مراقبة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال • 

وا�ستالم التقارير من وحدة المتثال وغ�سل الأموال ورفعها اإىل جمل�س 
الإدارة مع التو�سيات الالزمة ب�ساأنه.

اتخاذ التدابري الالزمة لتعزيز قيم ال�ستقامة واملمار�سات املهنية ال�سليمة • 
داخل البنك بال�سكل الذي يجعل المتثال بالقوانني والأنظمة والتعليمات 

والأوامر واملعايري املطبقة هدفّا اأ�سا�سيا واجب التحقيق.
ح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية ال�سنوي للبنك لالإجابة على ا�ستف�سارات • 

امل�ساهمني فيما يتعلق مبهام اللجنة.
الجتماع مع املدققني اخلارجيني والداخليني ورئي�س ق�سم المتثال وغ�سل • 

الأموال والإدارة التنفيذية يف جل�سات منف�سلة على الأقل مرة يف ال�سنة 
ملناق�سة اأية اأمور ترى اللجنة اأو اجلهات الأخرى مناق�ستها.

3- جلنة التدقيق
تتاألف جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني من جمل�س الإدارة على اأن ل يقل 

عدد الأع�ساء امل�ستقلني يف اللجنة عن ع�سوين اثنني، ويجب اأن يتم الإف�ساح عن اأ�سماء 
اأع�ساء هذه اللجنة يف التقرير ال�سنوي للبنك، كما يجب اأن يكون ع�سوين على الأقل من 
اأع�ساء جلنة التدقيق حا�سلني على موؤهالت علمية و/اأو خربة عملية يف جمالت الإدارة 
املالية وقد مت تعيني اأع�ساء غري تنفيذيني اأو م�ستقلني من اأع�ساء جمل�س الإدارة لع�سوية 

تلك اللجنة وهم:
الأ�ستاذ يحي احمد ال�سربي، الدكتور �سليم نا�سر ال�سحطري، الدكتور حممد 

املن�سوب.
وتقوم بالتي:

احل�سول على اأية معلومات من الإدارة التنفيذية بالإ�سافة اإىل حقها يف • 
ا�ستدعاء اأي موظف تنفيذي اأو توجيه الدعوة اإىل ع�سو جمل�س اإدارة 

حل�سور اجتماعاتها.
مراجعة نطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي للبنك • 

بالإ�سافة اإىل اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك.
اعتماد خطة التدقيق ال�سنوية ومراقبة تطبيقها، اإ�سافة اإىل مراجعة مالحظات • 

التدقيق الواردة من اإدارة التدقيق الداخلي.
درا�سة التقارير الدورية للتدقيق الداخلي واخلارجي قبل عر�سها على جمل�س • 

الإدارة وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها مع الرتكيز على  اأي تغيري يف ال�سيا�سات 
املحا�سبية املتبعة و اأي تغيري يطراأ على ح�سابات البنك جراء عمليات التدقيق 

اأو نتيجة ملقرتحات مدقق احل�سابات اخلارجي.
تقدمي التو�سيات للمجل�س بخ�سو�س تعيني واإنهاء عمل ومكافاآت املدقق • 

اخلارجي واأية �سروط تعاقدية اأخرى تتعلق به.
عقد اجتماع مع املدقق اخلارجي وممثلي اإدارة التدقيق الداخلي وم�سوؤويل • 

المتثال مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�سور الإدارة التنفيذية.
بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق احل�سابات اخلارجي مبا يف ذلك مالحظاته • 

ومقرتحاته وحتفظاته ومتابعة مدى ا�ستجابة اإدارة البنك لها وتقدمي 
التو�سيات ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة.

مراجعة مرا�سالت البنك مع مدقق احل�سابات اخلارجي وتقييم ما يرد فيها • 
واإبداء املالحظات والتو�سيات ب�ساأنها اإىل جمل�س الإدارة.

درا�سة خطة عمل مدقق احل�سابات اخلارجي والتاأكد من اأن البنك يوفر • 
للمدقق كافة الت�سهيالت ال�سرورية للقيام بعمله.

درا�سة وتقييم اإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدمي التو�سيات بهذا • 
ال�ساأن.

الإطالع على تقييم املدقق اخلارجي واجلهات الرقابية الأخرى مثل البنك • 
املركزي واجلهاز املركزي لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي.

الإطالع على تقارير التدقيق الداخلي ول�سيما تلك املتعلقة باأي خمالفات • 
تظهر نتيجة لعمل املدقق الداخلي.

التاأكد من عدم وجود اأي ت�سارب يف امل�سالح قد ينجم عن قيام البنك بعقد • 
ال�سفقات اأو اإبرام العقود اأو الدخول يف امل�ساريع مع الأطراف ذوي العالقة.

مناق�سة اأي موا�سيع حمالة اليها من املجل�س.• 

4- جلنة املخاطر
تتاألف جلنة املخاطر من رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه والرئي�س التنفيذي وع�سوين 

غري تنفيذيني من جمل�س الإدارة.
وقد مت تعيني اأع�ساء غري تنفيذيني اأو م�ستقلني من اأع�ساء جمل�س الإدارة لع�سوية 

تلك اللجنة وهم:
الأ�ستاذ عبد امللك قا�سم الثور ، الأ�ستاذ حممد ب�سري.

وتقوم بالتي:
مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة • 

وتقييم فعاليتها ب�سكل م�ستمر.
التاأكد من توفر ال�سيا�سات واأطر العمل والربامج والأدوات الالزمة لإدارة • 

املخاطر املختلفة، مع اإجراء مراجعة دورية لها وتعديلها اإن لزم الأمر.
املوافقة على هيكل اإدارة املخاطر اأو اأي تعديالت عليه قبل اعتماده من جمل�س • 

الدارة.
درا�سة خطة اإدارة املخاطر ال�سنوية.• 
اإقرار نظام ت�سنيف العمالء والإ�سراف على حتديثه.• 
املوافقة على �سيا�سات وتعليمات واإجراءات اإدارة املخاطر ونظام التقارير • 

اخلا�س بها، ومراجعتها ب�سكل دوري، وتقييم مدى كفاءتها.
تقييم مدى كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك والتن�سيق مع • 

جلنة التدقيق الداخلي واإدارة التدقيق الداخلي بهذا اخل�سو�س.
اتخاذ التدابري الالزمة لرفع درجة الوعي لدى املوظفني لكافة اأنواع املخاطر.• 
التاأكد من توفري اخلربات واملوارد املنا�سبة لدائرة اإدارة املخاطر مبا ميكنها • 

من اإجناز امل�سوؤوليات املوكولة اإليها.
مراجعة نتائج اختبارات الإجهاد امل�ستخدمة وحتليل خماطر الئتمان • 

وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�سغيلية وتقدير مدى مالئمة الفر�سيات التي 
بنيت عليها.

املوافقة على اخلطط اخلا�سة بحالت الطوارئ.• 
ا�ستالم ومتابعة تقارير اإدارة املخاطر عن جميع اأنواع املخاطر وتقارير • 

الرقابة الداخلية التي تتعلق باإدارة املخاطر والتو�سية للمجل�س لتخاذ 
الإجراءات الالزمة حيالها

التاأكد من وجود خطة ل�سمان ا�ستمرارية العمل ومن فح�سها ب�سكل دوري.• 
مناق�سة اأي موا�سيع حمالة اليها من املجل�س.• 

5- جلنة املكافاآت والرت�سيحات
ت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من بني اأع�ساء املجل�س يف الأقل من ثالث اأع�ساء 

غري تنفيذيني.
وقد مت تعيني اأع�ساء غري تنفيذيني اأو م�ستقلني من اأع�ساء جمل�س الإدارة لع�سوية 

تلك اللجنة وهم: الأ�ستاذ حامد احمد فرج ، الأ�ستاذ ع�سام لقمان ، الأ�ستاذ عبد الهادي 
اخل�سر.

وتقوم بالتي:
ت�سمية اأع�ساء جمل�س الإدارة مع الأخذ بالعتبار قدرات وموؤهالت • 

الأ�سخا�س املر�سحني، ويف حالت اإعادة الرت�سيح يوؤخذ بعني العتبار 
عدد مرات ح�سورهم ونوعية وفاعلية م�ساركتهم يف اجتماعات املجل�س، 

اأخذا يف العتبار ن�سو�س قانون ال�سركات من حيث مدة �سالحية املجل�س 
اعتبارًا من تاريخ انتخابه ويتطلب جتديد ع�سوية اأي ع�سو جمل�س تر�سيح 

نف�سه لالنتخاب خالل اجتماع الهيئة العامة ال�سنوي للبنك، با�ستثناء املرحلة 
النتقالية للبنك التي يتم التمثيل فيها من قبل الدولة ب�سفتها املالك.

حتديد ما اإذا كانت للع�سو �سفة الع�سو امل�ستقل، اآخذة بعني العتبار احلد • 
الأدنى للمتطلبات الواجب توفرها والواردة يف هذا الدليل.

تقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت باإتباع اأ�س�س حمددة ومعتمدة يف تقييم • 
فاعلية املجل�س، وبحيث يكون معيار تقييم الأداء مو�سوعيًا ويت�سمن املقارنة 
مع البنوك الأخرى، بالإ�سافة اإىل معايري �سالمة و�سحة البيانات املالية للبنك 

ومدى اللتزام باملتطلبات الرقابية.
تتوىل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت م�سوؤولية توفري معلومات وملخ�سات حول • 

خلفية بع�س املو�سوعات املهمة عن البنك لأع�ساء املجل�س عند الطلب، والتاأكد 
من اطالعهم امل�ستمر حول احدث املو�سوعات ذات العالقة بالعمل امل�سريف، 

وحتقيقًا لذلك يقوم البنك بت�سجيع اأع�ساء جمل�س اإدارته على ح�سور 
الندوات واملنا�سبات التي تتيح لهم فر�سة اللقاء مع امل�سارف واملوؤ�س�سات 

وال�سركات املالية املحلية والعاملية.
تو�سي جلنة الرت�سيحات واملكافاآت باملكافاآت )مبا يف ذلك الراتب ال�سهري • 

واملنافع الأخرى( للرئي�س التنفيذي، ومبراجعة املكافاآت )مبا يف ذلك 
الرواتب( املمنوحة لبقية الإدارة التنفيذية.

تتوىل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت م�سوؤولية التاأكد من وجود �سيا�سة مكافاآت • 
لدى البنك تت�سمن اأن تكون املكافاآت/الرواتب كافية ل�ستقطاب اأ�سخا�س 

موؤهلني للعمل يف البنك والحتفاظ بهم وب�سكل يتما�سى مع املكافاآت/ 
الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املناف�سة يف ال�سوق.

حتديد مكافاآت اأع�ساء املجل�س كل على حدة، واأعلى رواتب مت دفعها خالل • 
ال�سنة للمدراء التنفيذيني من غري اأع�ساء املجل�س.

ثامنا: اإدارات الرقابة و ال�سبط يف البنك

1- اإدارة التدقيق الداخلي:
اإن وجود اإدارة تدقيق داخلي هو اأمر يهم يف تعزيز نظام األرقابه الداخلي • 

ومفهوم اأداره املخاطر اخلا�سة باأن�سطة البنك املختلفة حيث تقوم اأداره  
التدقيق بتزويد الإدارة التنفيذية وجلنة التدقيق بنتائج تطبيق ال�سيا�سات 

والإجراءات الداخلية وتقييم مدي فاعليتها وتقدمي تو�سياتها اإىل جلنه 
التدقيق املنبثقة عن جمل�س الإدارة.

وفقا للمعايري الدولية تقوم اإدارة التدقيق الداخلي باأعمالها وفقا لربنامج • 
التدقيق  والذي يحدد مهامها وم�سئولياتها و�سالحيتها وترفع نتائج اإعمالها 

اإىل رئي�س جمل�س الداره.
وفقا للتدقيق امل�ستند لتقييم املخاطر تقوم اإدارة التدقيق الداخلي باإعداد • 

خطة التدقيق ال�سنوية لكافة وظائف اأن�سطة البنك بحيث تعتمد اخلطة يف 
حتديد اأولويات املهام اإىل م�ستويات التعر�س للمخاطر املختلفة وتزيد اأهميه 
واأولويه مهمة التدقيق بزيادة م�ستوي خماطر اأن�سطة الأعمال القائمة على اإن 

يتم تغطيه جميع وظائف و اأن�سطة البنك مره واحده يف األ�سنه، ويتم اإقرار 
خطة التدقيق بعد حترير مواردها الب�سرية واملادية من قبل جلنة التدقيق 

بعد عر�سها على رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جلنه التدقيق ملناق�سة اأبعادها 
وب�سكل �سنوي.

بعد مناق�سة تقارير التدقيق الداخلي مع الإدارات التنفيذية تقوم تلك الإدارات • 
باإعداد برامج ت�سحيح مزمنة ومبتابعة من قبل اإدارة التدقيق الداخلي 

ووحدة املتابعة.
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2- اإدارة املخاطر 
تت�سمن مهام وواجبات وم�سوؤوليات اإدارة املخاطر ما يلي:

قيا�س وتقييم جميع اأنواع املخاطر) ائتمانية –ال�سوق – ال�سيولة – ال�سمعة - • 
ا�سرتاتيجيه وت�سغيلية( بغر�س تخفيف و�سبط كل نوع من املخاطر امل�ساحبة 

اأو املحتملة برفع تقاريرها عن موؤ�سرات الإنذار املبكر لالإدارات املعنية.
حتليل تقارير م�ستويات التعر�س املختلفة وعر�سها على جلنة الدارة املخاطر • 

ومنها مراقبة تركزات الئتمان للتاأكد اأنها �سمن ال�سقوف املمنوحة وتزويد 
املجل�س والإدارة التنفيذية بتو�سيات عن قيا�س املخاطر واأ�ساليب تخفيفها. 

اإدارة تقييم جميع اأنواع املخاطر التي حتيط بال ن�سطه واإعداد التو�سيات • 
املنا�سبة ومتابعة ت�سحيح املالحظات بح�سب اأولوياتها ودرجة خماطرها 

وتاأثريها على موؤ�سرات الأداء الرئي�سية. 
امل�ساهمة الفعالة يف اللجان ذات العالقة �سواء على امل�ستوي التنفيذي مثل • 

)جلنة ال�سركات-جلنة حت�سيل الديون – جلنة الأ�سول اخل�سوم ( اأو على 
امل�ستوي الإ�سرايف مثل ) جلنة الئتمان – جلنة املخاطر( 

3- االمتثال وال�سبط املوؤ�س�سي 
وظيفة مراقبة المتثال وال�سبط املوؤ�س�سي هو بغر�س �سمان التوافق مع • 

جميع القوانني والت�سريعات املحلية والدولية التي تنظم عمل البنك. 
ترفع وحدة ال�سبط واللتزام تقاريرها حول نتائج اأعمالها ومراقبتها • 

لالمتثال اإىل )جلنة اللتزام التابعة ملجل�س الإدارة مع اإر�سال تو�سياتها اإىل 
الإدارات املختلفة علما باأنها ووظيفتها تتبع  الرئي�س التنفيذي.

يعتمد املجل�س ويراقب �سيا�سة اللتزام من خالل تقاريرها التي يتم اإعدادها • 
وتطويرها والتاأكد من تطبيقها من قبل وحدة اللتزام املخولة مبراقبة 

المتثال والتحكم املوؤ�س�سي.
فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال تعمل تلك الوحدة كحلقة ات�سال مع البنك • 

املركزي اليمني –وحدة جمع املعلومات بو�سع ال�سيا�سات والإجراءات 
الالزمة ،وت�سميم �سيا�سات التعرف على العمالء ومراقبة التعامالت ذات 

العالقة والتحقيق يف حالت ال�ستباه ،ورفع التقارير الالزمة للجنة املخت�سة. 

تا�سعا: التدقيق اخلارجي 
وفقا للقوانني والتعليمات املعمول بها تقوم جلنة التدقيق برت�سيح املدقق اخلارجي اإىل 
جمل�س الإدارة للموافقة عليه بعد التاأكد من ا�ستيفائه ل�سروط اجلهات الإ�سرافية)البنك 

املركزي اليمني(، ويتم درا�سة تقرير املدقق اخلارجي من قبل جلنة التدقيق والتاأكد من 
اتخاذ الإدارة لالإجراءات الت�سحيحية الالزمة، حيث ويقوم املدقق اخلارجي مبهامه 
وفقًا للمعايري الدولية والتعليمات واملن�سورات امللزمة من قبل اجلهات املعنية، ومنها 
مراقبة كفاية نظام الرقابة الداخلية للبنك واإجراءات التدقيق الداخلي لأغرا�س تقييم 

الأداء ورفع التو�سيا ت الت�سحيحية.

عا�سرا: اأع�ساء جمل�س االإدارة
يتكون جمل�س الداره من 13 ع�سو منهم 4 اأع�ساء م�ستقلني وبقية اأع�ساء املجل�س 

ميثلون جهات امل�ساهمه يف البنك والتي تعترب جميعها جهات حكوميه.
الع�سو امل�ستقل:

يعرف الع�سو امل�ستقل على انه الع�سو)�سواء ب�سفته ال�سخ�سية اأو ممثال ل�سخ�س 
اعتباري( الذي ل يربطه بالبنك اأي عالقة اخرى �سواء ع�سويته يف جمل�س الإدارة الأمر 

الذي يجعل حكمة على الأمور ل يتاأثر باأي اعتبارات او اأمور خارجية. 
ويتكون جمل�س الداره يف 31 دي�سمرب 2010م من ال�سادة الأع�ساء التالية 

اأ�سماءهم:
الأ�ستاذ/حم�سار عبدالله ال�سقاف )رئي�س جمل�س الداره(

الأ�ستاذ/ يحيى احمد ال�سربي )نائب رئي�س جمل�س الإدارة(
الأ�ستاذ/ حامد اأحمد فرج )ممثل الهئية العامة للطريان املدين والر�ساد(

الأ�ستاذ/ ع�سام �سالح لقمان )ممثل �سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي(
الأ�ستاذ/ حممد حممد ب�سري )ممثل الحتاد التعاوين الزراعي(

الدكتور/ حممد عبدالكرمي املن�سوب )ممثل وزارة املالية(
الأ�ستاذ/ عبدالهادي حممد اخل�سر )ممثل وزارة الرثوة ال�سمكية(

الأ�ستاذ/ عبدامللك قا�سم الثور )ممثل وزارة الزراعه والري(
الدكتور/ �سليم نا�سر ال�سحطري )ممثل وزارة الدارة املحلية(

الأ�ستاذ /حمود حممد ال�سالحي )ع�سو م�ستقل(
الأ�ستاذ/ عبدالله ح�سن ال�ساطر )ع�سو م�ستقل(

الأ�ستاذ/عبده مهدي العدله )ع�سو م�ستقل(
الأ�ستاذ/ �سامل حممد �سلمان )ع�سو م�ستقل(

حادي ع�سر: اجتماعات جمل�س االدارة
يبحث جمل�س الداره يف اجتماعاته املو�سوعات املدرجه يف جدول اأعماله وفقا 

ل�سالحياته حيث عقد جمل�س الداره 18 اجتماع خالل العام 2010م.
ومن تلك املو�سوعات التي مت التطرق لها:

املوافقة على اخلطة ال�سرتاتيجيه للبنك وامل�سادقه على املوازنات التقديريه • 
وكذا امل�ساريف الرا�سماليه وال�سيا�سات التي حتكم عمليات اخلزينة والئتمان 

وال�ستثمار وكذا ال�سالحيات املرتبطه بها واإقرار اخلطه ال�سنويه للتدقيق.
اعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد للبنك و التاأكد من تعيني كادر موؤهل لدارة • 

اعمال البنك يعمل بكل كفاءه وفاعليه،  ومن خالل ال�سالحيات وامل�سئوليات 
املحددة �سمن م�ستويات املخاطر املقبوله للبنك.

ثاين ع�سر: املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة
يتم الإف�ساح يف البيانات املالية عن املعامالت التي متت مع الأطراف ذوي العالقة 

كاأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار املدراء واأفراد عائالتهم وال�سركات التابعة لهم والتي 
يعتربون فيها املالكني الرئي�سني واأي�سًا كبار امل�ساهمني، ممن ميتلكون ب�سورة مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة ن�سبة 5% فاأكرث من القوة الت�سويتية.
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم اأو ممار�سة تاأثري مهم و 

جوهري على البنك عند اتخاذ القرارات املالية و الت�سغيلية للبنك، ويتعامل البنك مع 
الأطراف ذوي العالقة على نف�س الأ�س�س التي يتعامل بها مع الغري، وذلك تطبيقًا لأحكام 

القانون واملن�سورات التف�سريية للبنك املركزي وملبادئ احلوكمة احلديثة. 

ثالث ع�سر: ت�سارب امل�سالح
مل يربم البنك اي عقود توجد او كانت توجد فيها م�سلحه جوهريه لي من اأع�ساء 

جمل�س الإدارة اأو لأي �سخ�س اأو �سركة ذي عالقه باي منهم. وال�سبب يف ذلك عدم 
وجود اطراف ذوي عالقة او �سركات تابعة لهم ت�ستفيد من ت�سهيالت اأو امتيازات 
خا�سة بهم من قبل البنك وذلك المر يعترب ميزة جوهرية ينفرد بها بنك الت�سليف 

التعاوين و الزراعي يف ال�سوق امل�سريف.  

رابع ع�سر: امل�سوؤوليات االجتماعية:
ب�سفته ع�سوا ملتزما ومتفاعال مع املجتمع اليمني . يدرك البنك م�سوؤليته جتاه هذا املجتمع الذي يت�سرف بالنتماء اليه وجت�سيدا لميانه الرا�سخ مب�سوؤوليته الجتماعية يوا�سل 

البنك الدعم للموؤ�س�سات التعليميه واملوؤ�س�سات اخلرييه وغريها من احلالت اجلديرة بالدعم.

خام�سا ع�سر: ن�سبة م�ساهمة اأع�ساء جمل�س االإدارة وال�سركات امل�سيطر عليها:

عدد ال�سركات امل�سيطر عليها من قبل الع�سون�سبة امل�ساهمةجهة التمثيلاجلن�سيةا�سم ع�سو جمل�س االإدارة
ل يوجد40.5%�سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي - احلكومةمينياأ. ع�سام �سالح لقمان

ل يوجد33.82%وزارة املالية - احلكومةمينيد. حممد عبدالكرمي املن�سوب
ل يوجد25%الهيئة العامة للطريان والأر�ساد املدين - احلكومةمينياأ. حامد اأحمد فرج

ل يوجد0.68%الحتاد التعاوين الزراعي - احلكومةمينياأ. حممد حممد ب�سري 
ل يوجد0ممثل وزارة الرثوة ال�سمكية - احلكومةمينياأ. عبدالهادي حممد اخل�سر 

ل يوجد0ممثل وزارة الزراعة والري - احلكومةمينياأ. عبدامللك قا�سم الثور 
ل يوجد0ممثل وزارة الإدارة املحلية - احلكومةمينيد. �سليم نا�سر ال�سحطري
ل يوجد0ع�سو م�ستقل - احلكومةمينياأ. حمود حممد ال�سالحي
ل يوجد0ع�سو م�ستقل - احلكومةمينياأ. عبدالله ح�سن ال�ساطر 

ل يوجد0ع�سو م�ستقل - احلكومةمينياأ. عبده مهدي العدله 
ل يوجد0ع�سو م�ستقل - احلكومةمينياأ. �سامل حممد �سلمان 
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كاك بنك 2005 - 2010

حافظ فاخر معياد
رئي�س جمل�س الإدارة  )2003/12م - 2010/12م(

ق�سة جناح.. ورحلة تطوير ال تنتهي
ن�ساأ بنك الت�سليف التعاوين والزراعي مبوجب القانون رقم )39( ل�سنة )1982م(؛ 

وذلك بدمج بنك التطوير التعاوين، وبنك الت�سليف الزراعي؛ لتحقيق روؤية فر�ستها 
�سيا�سة الدولة، ومتطلبات التنمية الزراعية، والريفية لتلك املرحلة، وكذلك �سمات البيئة 

القت�سادية، واملناف�سة امل�سرفية يف تلك الفرتة.
 خالل الأعوام التي تلت عملية تاأ�سي�س البنك، وحتى منت�سف العام 2004م، قدم البنك 

خدماته، التي ن�س عليها قانون الإن�ساء، ملتزما با�ستهداف القطاع الزراعي، والريفي، 
وال�سمكي فقط، ممثال بذلك الذراع املايل امل�سوؤول عن تنفيذ �سيا�سة الدولة، وخططها 

التنموية اخلا�سة بهذا القطاع من القت�ساد الوطني؛ وبالتايل فقد كانت البنية التنظيمية، 
والقواعد الإدارية، واأ�ساليب العمل املختلفة، تتنا�سب مع الإمكانيات، والتكنولوجيا املعمول 

بها، يف حدود حتقيق خدمات التمويل املايل للقطاع الزراعي، والريفي، وال�سمكي.
على الرغم من تغري جميع املعطيات )املتغريات( املختلفة )داخليا وخارجيا(، التي مت 

على اأ�سا�سها تبني البنك لروؤيته املقت�سرة على خدمة القطاع الزراعي، وال�سمكي منذ 
تاأ�سي�سه، اإل اأنه ظل يتبنى تلك الروؤية، وميار�س العمل امل�سريف بنف�س الآليات، ودون 
تغيري يف البنية التنظيمية، اأو الرقابية، الأمر الذي جعل البنك ي�ساب بالتقادم التقني، 
واملعريف، والإداري؛ وبالتايل اخلدمي؛ مما اأفقده القدرة على املناف�سة، يف ظل قطاع 

ينمو، ويتطور ب�سكل مت�سارع.
عرب عن ذلك الأمر احلجم املايل، وال�سوقي للبنك حيث كانت اإجمايل ودائع البنك 

مبلغ 13.449 ريال يف العام 2004م، كما اأن �سبكة البنك متثلت يف 31 فرع يف عموم 
اجلمهورية، وكانت تفتقر لأي نوع من اأنواع قنوات التوزيع الإلكرتونية.

اإن جميع عمليات البنك كانت -يف العام 2004م- تنفذ ب�سكل يدوي بحت؛ وفقا ملعايري 
العمل يف البنك املركزي، م�ستفيدا من التعامل اخلا�س معه، كونه م�سرفا تنمويا خدميا 

متخ�س�سا، يتبع الدولة، ويلتزم ب�سيا�ستها التنموية فقط.
مل يكن الهيكل التنظيمي -الذي يتكون منه البنك- ي�ساعده يف تطوير اأدائه، اأو تنويع 

خدماته، كما اأنه �سكل يف بع�س مكوناته عائقا اإداريا لعمليات التطوير؛ ب�سبب التقادم 
الإداري، ودخول العامل امل�سريف مرحلة العمل امل�سريف ال�سامل، والتناف�س البحت من 

اأجل البقاء.



2005م – عام االنطالق
توفرت يف مطلع  العام 2005م، اأجزاء هامة من متطلبات التحديث، والتطوير، وكان اأهمها توافق اإرادة جميع 

منت�سبي البنك، مع اإرادة الإدارة العليا؛ للم�سي قدما يف عمليات التطوير، والتغيري، بعد ا�ستيعاب جميع 
املتغريات البيئية املحيطة، والو�سول اإىل روؤية موحدة لالرتقاء بالبنك؛ ليكون املوؤ�س�سة املالية الرائدة، عن 

طريق تقدمي جميع اخلدمات املالية، وامل�سرفية املتنوعة ذات اجلودة العالية با�ستخدام اأف�سل الأنظمة الإدارية، 
والتقنية مبهنية عالية، من خالل �سبكة اأعمال وا�سعة لقطاعات الأفراد، وال�سركات، واملوؤ�س�سات؛ مبا ي�سهم 
يف تنمية القت�ساد املحلي. وقد �ساعد يف ذلك قانون تاأ�سي�س البنك، الذي ن�س �سراحة على اإمكانية البنك 

ممار�سة جميع الأعمال املالية، وامل�سرفية، واملناف�سة ال�سوقية لتحقيق الربح.
يف حقيقة الأمر، مل يكن القرار �سهال، ومل تكن الرحلة مليئة بالورود، ولكنها كانت مليئة باملفاجاآت، 

وال�سعوبات املتنوعة على خمتلف املجالت، وبرزت قمة هذه ال�سعوبات ب�سكل وا�سح منذ بداية م�سروع 
التحديث، والتطوير متمثلة يف:

1- تبعية البنك للدولة؛ مما يلزمه بقيود يف القرار، ويف عمليات التعاقد، والتنفيذ املختلفة.
2- الإمكانيات املالية املحدودة للبنك، التي جتعل من ال�سعب متويل اأعمال التحديث ب�سكل مبا�سر و�سريع.

3- مقاومة التغيري، التي اأ�سابت جزءا من منت�سبي البنك.
4- افتقار البنك خلربات حتمل فكرا حديثا، وخربة موؤهلة لقيادة عملية التطوير مبختلف اأنواعها.

5- �سمعة البنك املحدودة، وانح�سار عمالئه يف العاملني بالقطاع الزراعي وال�سمكي والريفي.
6- افتقار البنك لأي بنية حتتية تكنولوجية، ويدوية جميع عمليات الإدارة، والتنفيذ والرقابة.

7- تقيد البنك بهيكل تنظيمي متقادم.
للتغلب على هذه املعوقات كان على الإدارة العليا القيام مبجهود كبري، وحتمل م�سوؤولية اأكرب اأمام جمل�س 

الإدارة اأول، واجلهات احلكومية امل�سوؤولة، وامل�سرفة ثانيًا، واأمام املجتمع اليمني برمته اأخريًا؛ وذلك كون 
البنك اأ�سبح حمط اأنظار اجلميع؛ ملتابعة النجاح، واملراهنة على الف�سل يف بع�س الأحيان؛ اإن امل�سوؤولية 

الكربى التي حتملها البنك متثلت يف تهيئة املناخ املنا�سب –قانونيا، وماليا، وت�سويقيا، واإداريا- لتحقيق ذلك 
احللم، ومواءمة هذا التوجه مع روؤية جمل�س الإدارة، واجلهات احلكومية امل�سرفة، وامل�سوؤولة، وتكوين فريق 

عمل واحد يف البنك، وحل جميع اأنواع اخلالفات، وح�سم ال�سراعات، وال�سري باجلميع فكرا، وعمال نحو هذه 
الغاية.

عندما بداأ البنك رحلته -نحو هذا الهدف- واجهته كرثة احلمالت، التي حاولت الت�سكيك فيما هو �سائر 
اإليه، واتهمته بالكثري من التهم الإدارية، والقانونية، التي غالبا ما كانت ت�سقط فور ت�سكيل فرق مهنية؛ 

للتدقيق، واملراجعة الفعلية، كما اأن النجاح الذي كان يحققه البنك، كان ي�سفع له يف الكثري من التجاوزات 
-التي كان يروج لها بع�سهم- وي�سقط اإ�ساعات احلاقدين، وبع�س املناف�سني.

و بداأت الإدارة العليا لتحقيق ذلك مبا يلي:
1- خلق جو من ال�سفافية املهنية، على امل�ستوى التنفيذي؛ عرب �سناعة القرارات اجلماعية، وتكثيف 

الجتماعات التقييمية، والنقا�سية، التي كان ي�سارك فيها جميع منت�سبي الإدارة العليا والو�سطى، وي�سمح لكل 
�ساحب راأي، اأو مقرتح باحل�سور، و�سرح مقرتحه اأمام اجلميع؛ وكذلك على امل�ستوى الرقابي والإ�سرايف، 

يتم العر�س الدوري، وامل�ستمر لكل القرارات، ونتائج العمل وامل�ساريع، التي تتبناها الإدارة التنفيذية بكل 
�سفافية على جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة، ومنحهم �سالحيات ال�سوؤال، والتق�سي يف اأي وقت. 

2- زراعة القيم اجلوهرية بني جميع منت�سبي البنك، التي من اأهمها: العمل بروح الفريق الواحد؛ عرب 
الفعاليات الجتماعية، تنمية الإح�سا�س بالنتماء اىل البنك والإخال�س والتفاين يف العمل واملحافظة على 

ممتلكاته وت�سكيل فرق العمل املختلفة وامل�ساواة يف التعامل، واإتاحة فر�س الإبداع، والتطوير ال�سخ�سي 
للجميع، وخلق جو من العالقة ال�سخ�سية.

3- رفع عدد �ساعات العمل، واإف�ساء ثقافة التفاخر بحجم الوقت، الذي ينفقه املوظف يف عمله، وحجم 
الإجناز الذي حققه.

4- حت�سني دخل جميع موظفي البنك، على اأ�سا�س احلوافز، واملكافاآت املرتبطة بالإجناز،  واللتزام.
5- ا�ستقطاب خربات، وكوادر موؤهلة، يف جميع جمالت العمل امل�سريف، والإداري والتقني، وا�ستثمارها 

يف التدريب، وقيادة عمليات التطوير الفرعية املختلفة.

6- ا�ستثمار العالقات ال�سخ�سية، والر�سمية؛ للدفاع عن البنك يف املوؤ�س�سات الر�سمية املختلفة، والت�سويق ملا يتبناه من طموح واأهداف.
7- خلق روح املناف�سة اأمام الفروع؛ لرفع حجم الودائع؛ وذلك باحلوافز املالية، والإدارية املختلفة، وتطوير نظام تقييم الفروع، وتطوير 

اأعمال، وبرامج اللقاء املو�سع الدوري جلميع مدراء الفروع بالإدارة العليا.
8- التوجه نحو تقدمي اخلدمات املالية، وامل�سرفية الأخرى، اإىل جانب اخلدمات املالية املتخ�س�سة بالقطاع الزراعي، والريفي، وال�سمكي؛ 

وذلك بهدف حتقيق اأف�سل العوائد على ودائع العمالء، وباأقل املخاطر التي ت�سمن للمودعني حقوقهم.
9- ا�ستحداث وحدات اإدارية خمتلفة، تخدم التوجه اجلديد باأ�سماء خمتلفة، وبعالقات تنظيمية ت�سمن لها املرونة يف العمل، وال�سرعة يف 
الأداء، مثل: الت�سويق والعمليات الدولية، وال�سريع للحوالت، واملتابعة، و)الكول �سنرت(،...الخ؛ دون اأن تخلي الإدارة العليا م�سوؤوليتها عن 

اأي من اأعمال جميع الوحدات والإدارات.
10- بناء اأنظمة اإلكرتونية حمدودة ت�سمن اأعمال الرقابة، وتنفيذ العمليات بدقة مقبولة، معتمدة يف ذلك على فريق نظم املعلومات املتوفر 

لديها.
11- رفع معايري العمل امل�سريف املتبعة، تدريجيا؛ بهدف الو�سول بها اإىل املطابقة مع املعايري الدولية، والعاملية.

12- تبني �سيا�سة هجومية يف التعامل مع ال�سوق؛ وذلك بالتو�سع يف �سبكات الفروع، واملكاتب، وقنوات التوزيع الإلكرتونية وتطوير 
اخلدمات.

13- ال�سروع يف حمالت ت�سويقية متدرجة اأو�سلت البنك اإىل جميع اأنواع العمالء، يف خمتلف املناطق، واإي�سال ر�سالة مبا�سرة 
للمجتمع، وجميع عمالء البنك مفادها )من قمة النجاح الزراعي، اإىل قمة التفوق امل�سريف(.

عبدامللك الثور       )2005م - 2010م(
م�ست�سار رئي�س جمل�س الإدارة للمخاطر والئتمان

نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات امل�سرفية
رئي�س الفريق الفني

حممد زمام
نائب رئي�س جمل�س الإدارة )2006م - 2009م(

حممد عثمان األغربي
املن�سق العام مل�سروع الهيكلة

عصام شاكر
ع�سو الفريق املحوري

م�سوؤول الت�سال والتن�سيق

رشيد اآلنسي       )2006م - 2010م(
نائب الرئي�س التنفيذي للقطاع الإ�سالمي

م�ست�سار رئي�س البنك للح�سابات

نبيل راصع
مدير فرع الزبريي 

نائب الرئي�س التنفيذي خلدمات ال�سركات
)2005م - 2010م(

)املبالغ مباليني الريالت(

ح�����������ق�����������وق امل������ل������ك������ي������ة 
ح���ج���م ودائ���������ع ال���ع���م���الء 

الإق����را�����س وال��ت��م��وي��الت 

2010
77,462

11,310
284,514

2009
60,232

10,308
206,353

2008

60,894
9,131

167,911

2007
43,586

6,452
117,113

2006
15,398

5,073
48,426

تطورات النمو يف حجم ودائع العمالء، وحقوق امللكية، واالإقرا�س والتمويالت للفرتة 2006 – 2010:

موؤ�سرات النجاح، وثمار التطوير
اإن اجلهود التي بذلها كافة اأع�ساء فريق العمل يف البنك، قد بلغت بالبنك املرتبة الأوىل يف القطاع امل�سريف اليمني؛ وفقا لتقرير البنك املركزي للعام 2010م، حيث بلغ حجم 

التمويالت التي قدمها البنك للقطاعات القت�سادية خالل العام قبل خ�سم املخ�س�س املكون )87.363 مليون( حمتاًل املركز الأول من بني البنوك التقليدية ، بن�سبة منو 30% عن 
العام 2009م.

واي�سا بلغت حجم الودائع خالل العام 2010م مبلغ 284،514 ريال بن�سبة منو38 % حمتاًل املركز الثاين بني البنوك.
كما اأك�سبته مميزات تناف�سية، واإمكانيات خدمية، وحتديثية بال�سكل التايل: 

بالن�سبة للفروع وقنوات التوزيع الإلكرتونية ارتفع عددها من 31 فرعا )ما قبل 2004م( اإىل 81 فرعا ومكتبا منت�سرة يف جميع اأنحاء اجلمهورية.
كما ركز البنك على تقدمي  املنتجات واخلدمات  امل�سرفية املتطورة لتلبية حاجات  العمالء وتلبية متطلباتهم التي ت�سل اليوم اإىل اأكرث من 65 خدمة م�سرفية. كما ان بع�س تلك 

اخلدمات ينفرد البنك يف تقدميها لل�سوق امل�سرفية بطرق م�ستندة اإىل التكنولوجيا املعا�سرة . ومتميزة عن البنوك الأخرى يف اليمن.
      اإن ما حققه البنك -خالل فرتة وجيزة- من )2005–2010(، لهو م�سدر فخر لكل ميني، كما اأنه حافز لكل موؤ�س�سة وطنية، وم�سدر اأمل -لكل من فقده- يف قدرة هذا 

اجليل، ومنوذج جدير باأن يدر�س لطلبة التخ�س�سات الإدارية وامل�سرفية.
اإن وراء هذه التجربة جهود فرق عمل -كبرية، ومتنوعة- جابت مناطق اجلمهورية اليمنية؛ اإر�ساء لطموح عمالئنا، وبحثْت لبلوغ اأحدث ما يطبق يف العامل، وقدمت نف�سها يف 

عمل جماعي، تولت اإدارته قيادة وطنية، جديرة بالحرتام، وفرق عمل ت�ستحق اأن تتاح لها الفر�سة؛ لت�ستمر يف التطوير، وبلوغ امل�ستقبل بكل ما هو جديد.

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



جاء تاأ�سي�س قطاع تطوير الأعمال، يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي CAC BANK، ليكون اأحد اخلطوات الطبيعية الهامة للتطوير الإداري، والتحديث التنظيمي، التي يتبناها البنك 
يف م�سرية بنائه للموؤ�س�سة املالية الرائدة، ويف جتويده خلدماته امل�سرفية، وامل�ساهمة يف ارتقاء القطاع امل�سريف اليمني اإىل امل�ستوى الذي يلبي طموح املجتمع، ويحقق اأهداف 

الدولة، يف خلق بيئة مالئمة لال�ستثمار، وجذب امل�ستثمرين مبا ي�سهم يف حتقيق النمو، وال�ستقرار القت�سادي، وخف�س م�ستويات البطالة، وتلبية الحتياجات املالية احلالية، 
وامل�ستقبلية، جلميع �سرائح املجتمع.

�سهد العام 2010م تاأ�سي�س هذا القطاع، يف اإطار الهيكل التنظيمي احلديث للبنك، الذي اأقره جمل�س الإدارة، يف نهاية العام ال�سابق 2009م، وذلك من خالل جمموعة من 
اخلطوات، والأعمال التنفيذية متثلت يف جمملها مبا يلي:

اختيار نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال، باملفا�سلة بني املتقدمني، ل�سغل هذه الوظيفة من داخل البنك، وخارجه.• 
تاأ�سي�س اإدارة توكيد اجلودة، واختيار مدير لها، باملفا�سلة بني املتقدمني، ل�سغل هذه الوظيفة من داخل البنك.• 
اإنزال وظائف مدراء الإدارات الأخرى يف القطاع، للمفا�سلة الداخلية، واإ�سدار تكليف موؤقت، لقائمني باأعمال الإ�سراف على الإدارات، من موظفي البنك، حتى اإمتام • 

عملية املفا�سلة.
اختيار فريق عمل لالإدارات التابعة للقطاع، واإحلاقهم بدورات تدريبية متخ�س�سة؛ وفق برنامج متكامل لتاأهيل موظفي القطاع.• 
بناء خطة ا�سرتاتيجيه للقطاع، يف اإطار ا�سرتاتيجيه البنك.• 
تطبيق خمرجات الهيكلة اخلا�سة بكل اإدارة يف القطاع، والو�سول بن�سبة التطبيق اإىل %65.• 
تعريف جميع مدراء الإدارات، ومدراء الفروع، باأهداف، ومهام اإدارات القطاع، عرب ور�س العمل، واملكتبة الإلكرتونية، واملجلة امل�سرفية، والربيد الإلكرتوين، • 

وا�سرتاك رئي�س القطاع، ومدراء اإداراته يف الجتماعات الر�سمية، و�سناعة القرارات، وتقييم الفروع، والإدارات املختلفة.
اإ�سراك القطاع، وحتميله م�سوؤولية كبرية يف اأعمال تطبيق خمرجات م�سروع حتديث البنك، وتطويره: )الهيكلة(، وتقييم اإجناز كافة قطاعات البنك يف هذا امل�سروع.• 
حتديد مواقع الإدارات التابعة للقطاع، وتزويدها بالحتياجات املادية، والتكنولوجية الأ�سا�سية املختلفة.• 

يتحمل قطاع تطوير الإعمال م�سوؤوليته يف تو�سيل ر�سالة البنك للجمهور، وحتقيق روؤية البنك، واأهدافه ال�سرتاتيجية التي يتبناها، من خالل اإداراته الأربع وهي:
اإدارة البحوث والتطوير  -1

اإدارة توكيد اجلودة  -2
اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي، والإح�ساء  -3

اإدارة الت�سويق  -4
على الرغم من اأن العام 2010م، هو عام تاأ�سي�س القطاع، اإل اأن لكل الإدارات التابعة له اإجنازات متعددة، يف اإطار دعم البناء املوؤ�س�سي للبنك، وال�سعي لتعزيز الريادة التي 

بلغها، واحلفاظ عليها.

قطاع تطوير األعمال
VIP فريق واحد يقود موؤ�س�سة جميع عمالئها
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اإدارة البحوث والتطوير
منتجاتنا تتجاوز احلا�سر، وتبلغ امل�ستقبل؛ لتلبي رغبات جميع العمالء

ينق�سي العام الأول من عمر اإدارة البحوث، والتطوير، مع انق�ساء العام 2010م؛ لي�سهد على اإجناز تاأ�سي�س الإدارة، و اإنهائها لأعمال التاأ�سي�س املختلفة؛ لتحمل منذ �سهرها الأول 
مهام بناء )نظام اأفكار( امل�سئول عن ح�سد اأفكار التطوير املختلفة من كافة موظفي البنك، ودرا�ستها، وتقييمها؛ متهيدا لتطبيق ما اأ�سفرت الدرا�سات املختلفة عن جدواه، وتلبيته 

لحتياجات العمالء، ورغباتهم؛ لتكون هذه الإدارة هي امل�سئولة عن تلبية احتياجات  العمالء، ورغباتهم يف املنتجات، واخلدمات امل�سرفية، واملالية املختلفة؛ من خالل تطوير 
املنتجات واخلدمات احلالية، وحتديثها، وابتكار خدمات، ومنتجات جديدة، واإنتاجها؛ لتلبي رغبات اجلميع، واحتياجاتهم.

اإجنازات 2010:
ح�سر املنتجات غري التقليدية، التي يقدمها البنك، وتقييمها.  -1

بناء نظام تقييم الأداء الدوري، للمنتجات، واخلدمات، وقنوات التوزيع التي يقدمها البنك.  -2
و�سع معايري لنظام تقييم املنتجات، وحتليله، واآخر لتقييم مدراء املنتجات.  -3

بناء نظام اأفكار ، وجوائز املبادرة، واإطالقهما، وهو نظام خا�س بتقييم جميع اأفكار التطوير، والبتكار املقرتحة من جميع موظفي البنك؛ لتحقيق هدف قيادة ال�سوق   -4
امل�سرفية، فيما يتعلق بتطوير املنتجات، وقنوات التوزيع.

تدريب مدراء املنتجات على مهارات اإدارة امل�ساريع، وطرق تقييم املنتجات.  -5
اإعداد درا�سة ر�سا العمالء، وحتديد احتياجاتهم.  -6

بناء نظام �سكاوى العمالء، بو�سفه اأحد قنوات التطوير، وال�ستحداث؛ ليتم فهم احتياجات العميل، وتلبية هذه الحتياجات، وجتاوز توقعات العميل؛ من خالل خلق   -7
احلاجة، اأو الطلب لديه. وتلبيته يف نف�س الوقت.

اإطالق عدد من املنتجات اجلديدة، وتطوير عدد من املنتجات احلالية.  -8
اقرتاح منتجات جديدة؛  تلبي احتياجات العمالء ورغباتهم، وتوقعاتهم من املنتجات، وطرق تقدميها �سمن معايري عالية اجلودة، يحددها البنك.  -9

تدريب املوظفني، وتاأهيلهم؛ مبا ميكنهم من ممار�سة اأعمالهم؛ وفقًا ملا يخدم عمالءنا، ويحدد احتياجاتهم، ويلبي رغباتهم.  -10
تطبيق اأدلة الإجراءات، والنظم التي تاأتي نتاجًا مل�سروع حتديث البنك، وتطويره: )الهيكلة( بن�سبة %89.  -11

اإعداد وحتديث الدرا�سة اخلا�سة عن جتارب البنوك املحلية والإقليمية فيما يخ�س منتجاتهم وقنوات التوزيع من خالل �سبكة الإنرتنت.  -12
اإعداد النماذج اخلا�سة باآلية )منهجية( تطوير املنتجات وقنوات التوزيع بجميع مراحلها ال�ستة.  -13

اإدارة توكيد اجلودة:
جوائز اجلودة تعرب عن احلد االأدنى ملعايري اإنتاج وتقدمي خدماتنا

تعد اإدارة توكيد اجلودة )Quality Assurance( يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  CAC BANK الأوىل من نوعها يف البناء التنظيمي، على م�ستوى جميع البنوك اليمنية، وقد جاءت 
لتج�سد �سيا�سة البنك القائمة على اأولوية العميل، واأهميته، كما اأنها تعرب بو�سوح عن التوجه القوي للبنك، نحو بناء معايري عالية، جلودة اخلدمة امل�سرفية، دون اأدنى تنازل عن 

املعايري الدولية؛ لهذا تتبنى هذه الإدارة �سمن اأولوياتها احل�سول على �سهادة اجلودة العاملية اأيزو 2008-9001.
بداأت الإدارة اأعمالها باختيار كوادر موؤهلة، وتدريبها تدريبا عاليا، ليح�سل قرابة 80 موظفا يف البنك على الدورات املعتمدة دوليا يف اجلودة، والتدقيق الداخلي، وكذلك بناء 

اأنظمة معلوماتية ت�ساعد على حتقيق اجلودة، و�سبطها، يف موؤ�س�سة تتكون من 81 فرعا، ومكتبا، وبحدود 23 اإدارة؛ ولها طموحات اأكرب للتو�سع.

اإجنازات 2010:
الإ�سراف على تطبيق النظام الآيل، لتتبع العمليات )Work Follow( يف البنك، بو�سفه اأول م�سروع من نوعه، على م�ستوى القطاع القت�سادي اليمني.  -1

بناء املوقع الداخلي، جلميع اإجراءات البنك، و�سيا�ساته، واإتاحته جلميع موظفي البنك.  -2
ت�سنيف، وترميز، وترقيم، ومراجعة جميع اأدلة الإجراءات، وال�سيا�سات، والنماذج امل�ستخدمة، التي اأتت م�ساحبة مل�سروع حتديث وتطوير البنك )الهيكلة(.  -3

مراجعة املفردات املنجزة من ال�سورة الذهنية اجلديدة للبنك، واإقرارها، بهدف توحيدها يف العام القادم.  -4
تاأهيل فريق العمل، وتعريفهم مبعايري اجلودة العاملية: الأيزو، وتدريبهم -مع فريق املراجعة الداخلية للبنك- على نظم التدقيق الداخلي للجودة، ومتطلباته؛ وفقا ملتطلبات   -5

الأيزو 9001-2008م.
اإمتام اأعمال الرقابة، والتدقيق؛ بغر�س حت�سني م�ستوى جودة اخلدمة، يف املنتجات امل�سرفية، وقنوات التوزيع.  -6

تطبيق اأدلة الإجراءات، والنظم التي كانت نتاجا مل�سروع حتديث البنك، وتطويره: )الهيكلة( بن�سبة %75.  -7
حتليل تقارير اإدارة التدقيق الداخلي، والك�سف عن حالة عدم التطابق، والعمل على و�سع الإجراءات الوقائية.  -8

امل�ساريع املنجزة يف اإطار تاأ�سي�س و�سمان جودة اخلدمة يف البنك:
)Work Follow( امل�سروع االأول: نظام تتبع العمليات

يعد نظام تتبع العمليات، هو اجلهاز الع�سبي للمنظومة الإلكرتونية والإدارية، وهو النظام امل�سئول عن حتديد حركة جميع عمليات اإنتاج اخلدمات للعمالء، وتقدميها، واأماكن 
تاأخرها، اأو تعرثها؛ وفقا للزمن املعياري املحدد لالإنتاج �سلفًا؛ وعليه فاإن النظام يتطلب تنفيذ جميع العمليات الإنتاجية، التي يجب اإدخالها يف هذا النظام الع�سبي، بطرٍق الكرتونية 

ولي�ست يدوية، الأمر الذي جعل من املرحلة الأوىل لتطبيق هذا النظام تبداأ بتحويل جميع اآليات العمل من النظام اليدوي التقليدي اإىل النظام الإلكرتوين، املت�سل بدوره بقاعدة 
بيانات �ساملة وحمدثة؛ ليتمكن النظام يف جممله من تقدمي التقارير الدقيقة، عن �سري كافة العمليات، يف كل الفروع والإدارات. اإن النظام –وفقا لذلك- يتكون من جزاأين هما: 

.Enterprise Document Management System ونظام اأر�سفة الوثائق، واحلافظة اليومية ،)®Bank-BPM( نظام اأمتتة اإجراءات العمل

فوائد وميزات النظام:
 •.)Corporate Governance( تطبيق اأ�س�س احلاكمية، ومراقبتها
 •.)Reduce Operating( خف�س تكاليف العمل
 •.)Operational Risk( خف�س الأخطار الت�سغيلية
اإدارة العمليات، وقيا�سها، وحت�سني اأدائها.• 
حت�سني جودة خمرجات العمليات، وتقليل الأخطاء.• 
التخل�س من املعامالت الورقية. • 
حت�سني مراقبة �سري اإجراءات العمل. • 
اأمتتة خطوات �سري العمليات، وتقليل الزمن الدوري لإمتام العملية. • 

امل�سروع الثاين: خارطة املوقع الداخلي لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي
اإن موؤ�س�سة بحجم بنك الت�سليف التعاوين والزراعي  CAC BANK، تنفذ عملياتها بعدد متنوع من ال�سيا�سات، والإجراءات؛ وت�ستخدم فيها مناذج عمل كثرية، ومتعددة، ترثى ب�سكل 

متغري، ويومي باأخبار، ومعلومات، ومعارف جديدة، وحديثة، حتتاج لو�سع تعاميم، وتنبيهات كثرية، وكل ذلك بهدف �سمان تناغم جميع العمليات مع بع�سها، يف الفروع، 
واملكاتب؛ �سعيا وراء جتويد اخلدمات، ورفع م�ستوى ر�سا العمالء. 

حتقيقا لذلك؛ وا�ستثمارا للبنية التحتية، والتكنولوجية احلديثة املتطورة للبنك، فقد قامت اإدارة توكيد اجلودة باإجناز م�سروع املوقع الداخلي للبنك، الذي ميكن جميع املوظفني 
من الطالع على اأحدث الأخبار، والتعاميم يف حلظة اإ�سدارها، ويجعل من جميع ال�سيا�سات، والإجراءات والنماذج، يف متناول جميع املعنيني بها، وم�ستخدميها يف جميع الفروع 

والإدارات.

نظام اأفكار
النظام امل�سوؤول عن خلق بيئة خالقة داخل البنك، 

عن طريق تقييم ودرا�سة الأفكار واملبادرات 
اجلديدة من املوظفني اأو العمالء، و تطبيق ما 

ميكن تطبيقه اإدارية وتقنيا وماليا، و تقدمي 
اجلوائز املختلفة لأ�سحاب املبادرات الناجحة.
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اإدارة التخطيط اال�سرتاتيجي، واالإح�ساء:
م�ستقبل وا�سح، واأهداف دقيقة، يحققها فريق واحد

مت اإن�ساء، وتاأ�سي�س اإدارة التخطيط ال�سرتاتيجي، والإح�ساء بداية عام 2009م؛ اإل اأن الفاعلية الكربى لالإدارة  جت�سدت خالل العام 2010م، لتقوم بدورها امل�ساعد لالإدارة العليا 
للبنك، يف مراقبة تطبيق اخلطط التنفيذية لهذا العام، وتقييم الأداء على م�ستوى كل الإدارات؛ مبا ي�سمن حتقيق الروؤية ال�سرتاتيجية للبنك، ويحقق �سمانات عدم النحراف عنها، 
ي�ساف اإىل ذلك بناء القنوات التي ت�سمن تدفق البيانات، واملعلومات من البيئتني الداخلية، واخلارجية للبنك، وجتميعها، وحتديثها، وبناء اأنظمة تقييم التحالفات، وقيا�س �سيا�سات 

املناف�سني، واحللفاء ال�سرتاتيجيني املختلفني، وتوجهاتهم.

اإجنازات 2010:
عقد ور�س عمل؛ لتدريب مدراء الإدارات، على بناء اخلطط ال�سرتاتيجية، والتنفيذية.  -1

مراجعة اخلطط ال�سرتاتيجية، والتنفيذية، ومناق�ستها، على م�ستوى جميع القطاعات والإدارات، واإقراراها من الإدارة العليا.   -2
امل�ساركة يف تقييم  خطة التنمية القت�سادية، والجتماعية الثالثة، للتخفيف من الفقر 2006 – 2010م، وهي اخلطة التي اأعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدويل.  -3

امل�ساركة يف اإعداد خطة التنمية، القت�سادية، والجتماعية الرابعة، للتخفيف من الفقر 2011 – 2015م، وهي اخلطة التي اأعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدويل.  -4
الربط ال�سبكي مع اجلهات املعلوماتية، وبناء قاعدة بيانات ومعلومات عن البيئة الداخلية واخلارجية للبنك، وقنوات تدفق لهذه البيانات واملعلومات.  -5

بناء معايري، وحتليل نظام تقييم املناف�سني، واحللفاء ال�سرتاتيجيني، وحتديد اأولوياتهم، وردود الفعل التنفيذية للبنك جتاه كلٍّ منهم.  -6
تدريب فريق من الباحثني، واملا�سحني امليدانيني، وتاأهيل املوظفني املعنيني؛ للتعامل مع اأنظمة الإح�ساء، والتحليل الآيل، واأ�ساليب البحث، والإح�ساء امليداين.  -7

متابعة تطبيق خمرجات الهيكلة، على م�ستوي القطاعات، والإدارات، ورفع التقارير الدورية بن�سب الإجناز، والو�سول بها اإىل ن�سبة اإجناز %65.  -8
حتديد الأنظمة الإلكرتونية الالزمة لتطبيق اخلطط، ومتابعة تنفيذها، وتقييم الأداء على اأ�سا�س الأهداف، وذلك على جميع امل�ستويات يف الهيكل التنظيمي، وو�سع خطة،   -9

وموازنة ل�سرائها، وتنفيذها يف العام القادم 2011م.
الربط ال�سبكي لالإدارة، مع بع�س املراكز، واجلهات الإح�سائية املعتمدة يف اليمن.  -10

اإدارة الت�سويق
ال�سريك املتميز جلميع فئات املجتمع واملميز لهم

ظلت اأعمال اإدارة الت�سويق خالل العام 2010م، يف مقدمة العمل امل�سريف الذي ميار�سه البنك؛ لتعلن، وتروج، وتعرف، وتعمل على تو�سيل منتجات البنك، وخدماته امل�سرفية، 
واملالية املختلفة اإىل اجلمهور، عرب كافة منافذ، وقنوات التوزيع التقليدية، والإلكرتونية احلديثة، وجعلها يف متناول العمالء؛ لتحقق لهم بذلك اأعلى م�ستوى من الر�سا، والإ�سباع، 
ملبيًة  كافة احتياجاتهم ورغباتهم، ويف الوقت نف�سه تفي باللتزامات، وامل�سوؤوليات الجتماعية املختلفة للبنك، يف منهج ي�سع البنك يف مقدمة املوؤ�س�سات اليمنية التي تلج ال�سوق 

الإقليمية، بخطط مدرو�سة، ومنتجات متعددة ومبتكرة، وتقدم اليمن يف اأكرب حمافل العام2010م اأهمها ) خليجي 20(  وفق اأعلى معايري العمل الت�سويقي احلديث. 

اإجنازات 2010:
بناء نظام تقييم الرعايات، وتنفيذه، وهو نظام خا�س بتحديد الرعايات الت�سويقية التي يقدمها البنك للفعاليات، واملنظمات، واملوؤ�س�سات غري الهادفة للربح؛ وفقًا لأهداف   -1

البنك، وم�سوؤوليته الجتماعية.
اإعادة بناء خرائط النت�سار، للوحات البنك الإعالنية، يف خمتلف املحافظات، واملدن اليمنية؛ وفقًا لنظام تقييم يعتمد على معايري ترتبط مبا�سرة ب�سيا�سة البنك، واأهدافه.  -2

بناء قاعدة بيانات �ساملة - قابلة للتحديث امل�ستمر- لإدارة العالقة مع العمالء، واملناف�سني، واملزودين.  -3
اإعداد جميع مفردات، ومكونات ال�سورة الذهنية للبنك، ومراجعتها؛ متهيدا لتعميمها.  -4

ح�سر جميع الحتياجات الت�سويقية، جلميع فروع البنك، ومكاتبه؛ ليتم تنفيذها خالل العام 2011م.  -5
بناء خطة تنفيذية على امل�ستوى ال�سهري، جلميع حمالت البنك الرتويجية، للعام القادم 2011م، بالتعاون مع  كافة اإدارات البنك ذات ال�سلة.  -6

الرعاية احل�سرية لبطولة خليجي 20 الريا�سية.  -7
تطبيق اأدلة الإجراءات، والنظم التي كانت نتاجا مل�سروع حتديث البنك، وتطويره:  )الهيكلة( بن�سبة %65.  -8

تنفيذ احلمالت الت�سويقية والرتويجية التالية:  -9
)  البطائق الإلكرتونية )فيزا، اإمريكان اإك�سرب�س(            )  حملة )مبارك عليكم ال�سهر( يف �سهر رم�سان            )  حملة )عيدكم مبارك(

)  حملة )اليمن يف قلوبنا(                                               )  حملة )ح�سابات التوفري(                                            )  حملة )العيد الوطني 22 مايو(
)  )ال�سريع للحوالت(:  �سبيك لبيك يف �سهر رم�سان      )  حملة )اأعيدْت( ملنتج قر�س العيد                                 )  حملة اللقاء املو�سع 12 ملدراء الفروع والإدارات

)  احلملة الوطنية للرتحيب ب�سيوف خليجي 20               )  حملة م�ساندة املنتخب الوطني خلليجي 20
رعاية عدد كبري من الفعاليات الجتماعية، والريا�سية، والتعليمية، والقت�سادية.  -10

اأبرز الرعايات لعام 2010:

رعاية بطولة خليجي 20• 
رعاية حفل املدار�س اليمنية الق�سم العربي• 
رعاية الدورة التدريبية للمهند�سني الزراعيني حديثي التخرج• 
امل�ساركة يف حملة البيئة والت�سجري مبحافظة اإب• 
رعاية حفل تخرج الدفعة الثانية من حملة املاج�ستري مركز اإدارة الأعمال• 
رعاية اإ�سدار ق�سيدة حب الوطن )فيديو كليب(• 
رعاية امل�سابقة اليمنية لأف�سل املواقع الإلكرتونية• 
رعاية حفل تخرج طالب مدار�س اأزال• 
رعاية املوؤمتر الوطني الثاين ملناه�سة العنف �سد املراأة• 
رعاية حفل مدار�س حدة فايل )وديان حدة(• 
رعاية اليوم العاملي لالحتفال بيوم املعلم مبدينة رداع• 
رعاية اليوم العاملي لالحتفال بيوم املعلم مبحافظة رمية• 
رعاية اليوم العاملي لالحتفال بيوم املعلم مبحافظة �سنعاء• 
رعاية اليوم العاملي لالحتفال بيوم املعلم باأمانة العا�سمة• 
رعاية العر�س اجلماعي الأول مبحافظة ماأرب• 
رعاية حفل تكرمي اأوائل طالب الثانوية العامة 2008م-2009م • 
رعاية املهرجان الوطني الأول للزراعة • 
رعاية برنامج ترويج ال�سناعات الوطنية )�سنع يف اليمن(• 
حفل تخرج طالب جامعة العلوم احلديثة • 
رعاية م�سروع تخرج رائدات الإعالم• 
رعاية احلفل ال�سنوي ليوم البيئة العاملي• 
رعاية احلفل املركزي للجامعات ويوم العلم• 
رعاية حفل تخرج طالب ق�سم العلوم احلا�سوب • 
رعاية امللتقى الثاين للجودة• 
رعاية موؤمتر ال�سلطة املحلية • 
رعاية البطولة العربية العا�سرة للجودو • 
رعاية موؤمتر النفط • 
رعاية الدورة التدريبية لتعزيز قدرات ال�سحفيني الريا�سيني يف خليجي 20• 
رعاية اخليمة الرم�سانية بفندق موفمبيك• 
رعاية اليوم العاملي حلقوق الإن�سان• 
رعاية املوؤمتر الأول لل�سالمة على الطرق• 
رعاية املوؤمتر الدويل الثاين للنب العربي• 
دعم اإن�ساء معمل حا�سوب كلية الرتبية �سعدة• 
حفل مدر�سة حممد ح�سني عامر• 
حفل كلية الطب جامعة �سنعاء ق�سم طب ت�سخي�سي• 
حفل كلية التجارة ق�سم الإقت�ساد والإح�ساء جامعة �سنعاء• 
حفل كلية التجارة ق�سم العلوم ال�سيا�سية جامعة �سنعاء• 
امل�ساركة  بحقائب للموؤمتر العمارة الإ�سالمي  بجامعة �سنعاء• 
رعاية حفل موؤ�س�سة مبادرة• 
رعاية حفل ق�سم املختربات جامعة احلديدة• 
رعاية دورة تدريبية ملعلمي الرتبية بال�سحر• 
رعاية حفل كلية الإعالم دفعة الأمل املتقدم جامعة �سنعاء• 
دعم نقابة املحامني اليمنيني • 
امل�ساركه يف دعم جملة النور ال�سادره من مدر�سة الفريق العمري• 
رعاية طباعة كتاب موؤ�سرات التخطيط• 
رعاية دليل اخلدمات احلكومية الطبعة الثانية• 
رعاية دليل مكافحة غ�سيل الأموال• 
رعاية دليل مكافحة الف�ساد• 
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يعد قطاع الأفراد اأحد اأهم قطاعات العمل يف البنوك؛ حيث ي�ساهم هذا القطاع ب�سورة حا�سمة يف تكوين ال�سورة اخلارجية لأي بنك، وهو اأحد امل�سادر الهامة ل�ستقطاب الودائع. 
ومن خالل هذا القطاع تنطلق البنوك يف عمليات اإعادة الهيكلة، والت�سويق، والتو�سع، والو�سول اإىل اأكرب �سريحة من العمالء. من هذه اخللفية املعرفية لدور هذا القطاع الهام يف 

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي، ميكن اإدراك القفزة الهائلة ل�سيا�سة البنك يف هذا القطاع خا�سة، ويف كل قطاعات البنك ب�سورة عامة. 
اإن حر�س )كاك بنك( على العميل - الذي يعد املنطلق والغاية-  جتلى يف تغري جذري ل�سيا�سة قطاع الأفراد، من خالل روؤية القطاع، ور�سالته، ومنجزاته التي ركزت على تغطية 

اأ�سواق جديدة لالأفراد غري خمدومة يف القطاع امل�سريف مبنتجات جديدة تلبي طموحاتهم مع تقدمي امتيازات لعمالء الأفراد احلاليني عرب تنويع منتجات الأفراد املختلفة.
وتكلل العام املا�سي باإجنازات متعددة على امل�ستوى التنظيمي واخلدماتي تلخ�ست اأهمها يف التايل:

تاأ�سي�س اإدارة الفروع و قنوات الإلكرتونية، واختيار مدير لها باملفا�سلة بني املتقدمني، ل�سغل هذه الوظيفة من داخل البنك.- 1
تاأ�سي�س اإدارة املن�ساآت ال�سغرية و املتو�سطة، واختيار مدير لها باملفا�سلة بني املتقدمني، ل�سغل هذه الوظيفة من داخل البنك.- 2
تاأ�سي�س اإدارة الأفراد واملن�ساآت ال�سغرية، واختيار مدير لها باملفا�سلة بني املتقدمني، ل�سغل هذه الوظيفة من داخل البنك.- 3
اإنزال وظائف مدراء الإدارات الأخرى يف القطاع، للمفا�سلة الداخلية، واإ�سدار تكليف موؤقت، لقائمني باأعمال الإ�سراف على الإدارات، من موظفي البنك، حتى اإمتام عملية - 4

املفا�سلة.
بناء خطة ا�سرتاتيجيه للقطاع، يف اإطار ا�سرتاتيجيه البنك.- 5
تطبيق خمرجات الهيكلة اخلا�سة بكل اإدارة يف القطاع، والو�سول بن�سبة التطبيق اإىل توحيد ال�سورة الذهنية يف الفروع املختلفة تنفيذًا ملخرجات الهيكلة و وفق برناجمها - 6

الزمني.
تنظيم اللقاءات الدورية املو�سعة بالفروع و الإدارة العامة تنفيذا ملبداأ ال�سفافية و امل�سائلة وفق خمرجات الهيكلة.- 7
حتديد م�ستهدفات الفروع بالن�سبة لالأفراد و على �سوء الدرا�سات امل�سرفية املتخ�س�سة.- 8
عقد �سل�سلة من الدورات التدريبية ملوظفي خدمة عمالء الفروع يف بيع و تقدمي خدمات الأفراد مب�ستوى نوعي عايل اجلودة.- 9

افتتاح مكاتب وفروع جديدة.- 10
تد�سني �سرافات اآلية يف مناطق جديدة خلدمة اجلمهور و�سل العدد اإىل 124 �سراف بنهاية العام و زيادة عدد نقاط  البيع القائمة.- 11
املناف�سة باإنزال منتجات اأفراد جديدة.- 12

يف اإطار �سعيه خلدمة اأكرب �سريحة عمالء يف املجتمع حقق القطاع اإجنازات يف اإطار روؤية البنك و اأهدافه الإ�سرتاتيجية من خالل اإدارات القطاع املتخ�س�سة وهي:
2- اإدارة املن�ساآت ال�سغرية و املتو�سطة. 1- اإدارة الفروع وقنوات التوزيع الإلكرتونية.   

4- اإدارة الئتمان الزراعي و الريفي. 3- اإدارة الأفراد و املن�ساآت ال�سغرى.    
6- اإدارة اخلدمات اخلا�سة. 5- اإدارة البطاقات.      

قطاع األفراد
الو�سيلة املالية واحلليف امل�سريف االأقرب واالأف�سل جلميع اأفراد العائلة اليمنية يف خمتلف املناطق
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اإدارة الفروع وقنوات التوزيع
اأقرب للعمالء من حمافظهم

متكن البنك من احلفاظ على ريادته وموقعه التناف�سي بني البنوك املتقدم يف جمال التو�سع والنت�سار وكذلك يف جمال قنوات 
التوزيع اللكرتونية وذلك متا�سيا مع روؤيته يف تلبية احتياجات عمالئه جلميع متطلباتهم امل�سرفية اأين ما كانوا يف اأرا�سي 

اجلمهورية اليمنية.

اإجنازات 2010م يف جمال االنت�سار والتو�سع:
مت افتتاح خم�سة مكاتب يف عدد من املحافظات اليمنية ويف اأماكن حيوية ليحافظ البنك على ريادته يف هذا املجال لي�سل عدد 

الفروع )52( فرعًا و )29( مكتبًا حيث ويعد هذا الجناز ميزة تناف�سية ينفرد بها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي. وعلى 
ال�سعيد الإقليمي اأ�ساف البنك اإىل �سبكة فروعه املحلية افتتاح فرع جيبوتي الذي �سهد ذلك ر�سميا عام 2010م.

يف جمال قنوات التوزيع االإلكرتونية:
نظرا ملا ينفرد به البنك يف ال�سوق امل�سريف اليمني من تقدمي خدمات الكرتونية عديدة وهامة وعلى مدار ال�ساعة وبكل اأمان 

و�سهولة يقدمها لكافة عمالئه وب�سكل يلبي احتياجاتهم املتجدده، وذلك من خالل قنوات توزيع اإلكرتونية اأهمها: 
باقة كاك موبايلي التي تعترب من اأهم قنوات التوزيع لحتوائها على خدمات عديدة ينفرد بها البنك، كذلك الإنرتنت امل�سريف، 
ونقاط البيع املنت�سرة يف عموم البالد. وعلى ال�سعيد نف�سه فقد مت خالل العام 2010م تعزيز �سبكة اأجهزة ال�سرافات الآلية يف 

اجلمهورية اليمنية وذلك برتكيب )34( جهازًا جديدًا ليحافظ البنك على مركزه التناف�سي و املتقدم بني البنوك اليمنية من حيث 
عدد اأجهزة ال�سرافات الآلية لي�سل عددها اإىل 124 �سرافا اآليًا.

اإدارة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
امل�سدر االأ�سا�سي و الو�سيلة املثلى لتنمية و متويل قطاع عري�س  يف االقت�ساد الوطني من املن�ساآت ال�سغرية 

واملتو�سطة، له دور كبري يف مكافحة الفقر، وامت�سا�س البطالة

اإدارة املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة اأحد الإدارات الهامة التابعة لقطاع الأفراد وقد مت تاأ�سي�سها يف �سهر فرباير 2010، وتعني 
هذه الإدارة باإدارة الأن�سطة والعمليات املتعلقة ببيع ائتمان املن�سات ال�سغرية واملتو�سطة وا�ستقطاب عمالء جدد وكذا و�سع 

الإجراءات التي تخدم العملية البيعية وتقدمي الدعم الفني للموظفني يف خمتلف الفروع ل�سمان حتقيقها لالأهداف املحددة لها 
ول�سمان ك�سب ر�سا العمالء وكذا متابعة اأعمال الفروع والتاأكد من �سري عملية بيع اخلدمة امل�سرفية بفاعلية وفقًا لل�سيا�سات 

املتبعة واإعداد التقييم الئتماين لعمالء البنك ومراقبة وحتليل اأداء املحفظة الئتمانية ودرا�سة التعديالت املطلوبة على التمويالت 
واملوافقة عليها بح�سب ال�سالحيات الئتمانية.

اإجنازات 2010م:
قيام الإدارة باإعداد اخلطة التنفيذية ملخرجات الإدارة وتطبيق اأدلة الإجراءات التي اأتت نتاجًا مل�سروع تطوير وحتديث - 1

البنك بن�سبة %80.
امل�ساركة باأوراق عمل يف عدة ندوات داخل وخارج البنك واملتعلقة بتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.- 2
اإعداد اآليات لتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة مقدمة جلهات التمويل اخلارجية بغر�س احل�سول على متويالت - 3

خارجية لتقدميها للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة )�سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي، ال�سركة اليمنية للغاز 
امل�سال(.

�سياغة عدد من املنتجات تتعلق بتمويل املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.- 4
تنفيذ عدة دورات تدريبية ملوظفي الإدارة يف جمال حتليل الئتمان للعميل امل�سريف ومهارات الت�سال والتعامل مع - 5

الآخرين والتخطيط ال�سرتاتيجي وبطاقة الأداء املتوازن.
التن�سيق والتوا�سل مع الفروع وا�ستالم وحتليل ملفات عمالء املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة ودرا�ستها ائتمانيًا بعد - 6

القيام بتنفيذ زيارات ميدانية للعمالء حيث بلغ اإجمايل العمالء الذين مت البت يف ت�سهيالتهم ما يقرب عدد )95( عميل 
وباإجمايل ت�سعمائة مليون ريال ميني ويجري الف�سل بني عمالء قطاع وال�سركات وفقا ملعايري مهنية.

اإدارة االئتمان الزراعي والريفي
املمول االأ�سا�سي للتنمية الزراعية والريفية وال�سمكية

اإدارة الإئتمان الزراعي اإحدى الإدارات الرئي�سة املكونة لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي ومنذ اإن�سائه يف العام 1982 بعد دمج بنك الت�سليف الزراعي وبنك التعاوين الأهلي 
للتطوير وتقع �سمن الهيكل التنظيمي لقطاع الأفراد.

اأهداف االإدارة:
 متويل امل�ساريع الفردية واجلماعية واجلمعيات الزراعية وال�سمكية والعمل على جذب املدخرات وفتح احل�سابات لتحقيق �سيا�سة احلكومة اإىل اإحداث تنمية �ساملة وحت�سني - 1

الأو�ساع املعي�سية والجتماعية، وت�سعى الإدارة عرب الفروع بتو�سيع اخلدمات التنموية )نباتية - حيوانية - �سمكية - مهنية(.
 تنفيذ �سيا�سة الدولة يف حتقيق الأمن الغذائي عرب منح قرو�س الربنامج الوطني لزراعة القمح و احلبوب الأخرى والبقوليات.- 2
تقدمي القرو�س املي�سرة ل�سغار املزارعني وال�سيادين من خالل امل�ساهمة يف متويل العديد من امل�ساريع الزراعية واحليوانية وال�سمكية وكذلك القرو�س ال�سغرية - 3

والت�سهيالت وحت�سني ظروف املعي�سة للمزارعني وال�سيادين ومتكني املراأة الريفية من امل�ساركة يف م�ساريع التنمية املختلفة.
 متويل م�ساريع ال�سناعات الزراعية والتعاونية.- 4
 م�ساهمة الإدارة يف ر�سم ال�سيا�سات واخلطط الإ�سرتاتيجية اخلم�سية للبنك عرب قطاع الأفراد وبالتايل امل�ساهمة يف اإعداد تقييم لتلك اخلطط بني احلني والأخر وموافاة - 5

اجلهات الر�سمية به.
 تقوم الإدارة بو�سع خطط الإقرا�س ال�سنوية بح�سب املوارد املتاحة، وو�سع الربامج التنفيذية لهذه اخلطط مبا يحقق اأف�سل معدلت الأداء وكذا اإعداد التقارير الدورية - 6

التي تعك�س موؤ�سرات عملية املنح عرب الفروع لالأهداف املختلفة.   

اإجنازات 2010م:
 ال�ستمرار يف تقدمي اخلدمات التمويلية للقطاعني الزراعي وال�سمكي خالل ال�سنوات من )2009-2006(.- 1
 قيام البنك ممثاًل بالإدارة يف تنفيذ �سيا�سة الدولة املتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي من خالل الربنامج الوطني للقمح واحلبوب الأخرى والبقوليات.- 2
 م�ساركة الإدارة يف تاأ�سي�س قطاع الأفراد من خالل التعاون يف اإعداد ال�سيا�سات واخلطط املتعلقة بذلك وحتت اإ�سراف نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الأفراد وتوجيهاته.- 3
 قيام الإدارة باإعداد كافة اخلطط ال�سرتاتيجية واملوازنات التقديرية لها.- 4
العمل ب�سورة م�ستمرة للبحث عن م�سادر متويل للم�سروعات الزراعية وال�سمكية بالتوا�سل مع اجلهات الر�سمية يف الدولة ممثلة ب�سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي - 5

وال�سمكي ووزارة الزراعه واجلهات اخلارجية ممثلة مبنظمات )الفاو - الإيفاد ...... الخ( وحتت اإ�سراف الإدارة العليا.
متابعة حت�سيل مبالغ دعم ر�سوم اخلدمة املقدمة من �سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي ل�سالح البنك مقابل منح البنك للقرو�س بفوائد مي�سرة وذلك باإعداد - 6

التقارير املو�سحة لبيانات القرو�س املمنوحة بح�سب الفروع والأهداف وامل�ستفيدين من تلك القرو�س.
متابعة وتقييم عملية منح القرو�س عرب فروع البنك وتقييم ذلك مكتبيًا وميدانيًا.- 7
امل�ساركة جنبًا اإىل جنب مع اإدارة التح�سيل ملتابعة حت�سيل القرو�س التنموية املختلفة ميدانيًا �سواء كانت قرو�س احلافظة الئتمانية اأو قرو�س البنك اأو قرو�س �سندوق - 8

ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي املمنوحة عرب البنك.
حتديث ال�سيا�سات واللوائح املنظمة لعملية الإقرا�س وفقًا ملخرجات الهيكلة.- 9

تدريب �سباط الإئتمان يف بع�س الفروع على دليل درا�سة اجلدوى الإقت�سادية باإ�ستخدام احلا�سوب و�سوف يتم اإ�ستكمال تدريب بقية الفروع خالل عام 2011.- 10
امل�ساركة يف كافة املوؤمترات وور�س العمل املتعلقة بعمل الإدارة مثل )موؤمتر النب - الإ�سرتاتيجية الزراعية ملوؤمتر املياه - موؤمتر الأمن الغذائي واحلد من الفقر(.- 11
امل�ساركة يف اإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للقطاع لالأعوام )2011-2010(.- 12
امل�ساركة يف اإعداد الآليات الالزمة ل�ستقطاب م�سادر متويلية للجانب التنموي )مثل اآلية �سندوق ت�سغيل ال�سباب - اآلية التمويل املقرتح تنفيذها يف ال�سركة اليمنية للغاز - 13

امل�سال - اآلية منح قرو�س م�سروع الربنامج الوطني للقمح واحلبوب الأخرى(.
اإجناز اأوراق العمل التي طلبت من اجلهات الر�سمية يف الدولة وامل�ساركة يف الرد على امل�سفوفة الإجرائية احلكومية لتنفيذ تو�سية جمل�سي ال�سورى والنواب للعام - 14

.)2009-2008(
عمل برو�سور الدليل الإر�سادي لالإقرا�س التنموي والريفي واحلريف وبالتعاون مع  اإدارة الت�سويق التابعة.- 15
اإعداد تقرير �سامل عن ن�ساط البنك يف هذا املجال وحتت اإ�سراف الإدارة العليا للبنك وتقدميه اإىل اجلهات الر�سمية يف الدولة ممثلة مبجل�سي الوزراء وال�سورى.- 16
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اإدارة االأفراد واملن�ساآت ال�سغرى
خدمات تلبي احتياجات الفرد منذ ما قبل الوالدة،، و يف كل مراحل حياته

اإدارة متخ�س�سة يف بيع منتجات الأفراد، م�سئولة عن اأن�سطة املبيعات خلدمات ائتمان الأفراد و املن�ساآت ال�سغرى ،وو�سع الإجراءات مبا يخدم العملية البيعية وتقدمي الدعم الفني 
للموظفني يف خمتلف الفروع مبا ي�سمن ك�سب ر�سا العمالء و ا�ستقطاب عمالء جدد، ودرا�سة الطلبات املقدمة من الفروع والتاأكد من مطابقتها لل�سروط �سمن عملية املتابعة اليومية 

للفروع. 

اإجنازات 2010م:
توحيد منوذج اتفاقيتي �سرف الراتب والقر�س احل�سن يف جميع الفروع بالتعاون مع الإدارة القانونية.- 1
امل�ساركة يف اإدخال بيانات القرو�س لنظام البنك املركزي اليمني.- 2
جمع وتوثيق اتفاقيات �سرف الراتب والقر�س احل�سن يف الفروع واإمداد موقع البنك الداخلي بها.- 3
مراجعة و تعديل دليل ائتمان الأفراد.- 4
امل�ساركة مع اإدارة البحوث والتطوير يف ت�سميم وبناء منتج قر�س العيد والقيام ببيعة والذي حقق جناحا كبريا.- 5
تفعيل وتن�سيط باقة ح�سابات التوفري واإطالق امل�سابقة ال�سنوية على ح�سابات التوفري )ر�سي، الرباعم، اأمان( بالتعاون مع اإدارة اجلودة، اإدارة الفروع واإدارة الت�سويق.- 6
اإن�ساء وحدة التمويل الأ�سغر.- 7
عقد ور�سة عمل م�سرتكة مع قيادة ال�سندوق الرعاية الجتماعية و�سندوق الت�سجيع الزراعي واملتعلقة بالتمويل الأ�سغر بالتعاون مع اإدارة املتابعة واخلدمات اخلا�سة - 8

واإدارة اجلودة واإدارة الفروع وقنوات التوزيع.
اإعداد اآلية موحدة لإقرا�س املتقاعدين الع�سكريني يف جميع فروع البنك.- 9

ا�ستقطاب جهات جديدة من القطاع العام والقطاع اخلا�س ملنتج �سرف الراتب.- 10
تدريب موظفي الإدارة يف جمالت خمتلفة واأهمها يف الإئتمان.- 11
منح الفروع �سالحيات مبا�سرة يف منح قرو�س الأفراد.- 12

 ومن م�ساريع عام 2010:
االتفاقيات:• 

)   توثيق التفاقيات املوقعة والعمل على حتديثها وتزويد موقع البنك الداخلي بها بالتعاون مع اإدارة الفروع.
)   امل�ساركة يف توحيد النماذج اخلا�سة بالقرو�س ال�ستهالكية  بالتعاون مع اإدارة اجلودة.

القرو�س اال�ستهالكية:• 
)   ا�ستهداف �سريحة جديدة من املقرت�سني بباقة )قر�س العيد،اأ�سحيتي( بغر�س التميز يف تقدمي خدمات ائتمانية جديدة اجتذبت �سريحة كبرية من العمالء.

)   تن�سيط  بيع  القر�س احل�سن، ورفع معدلت النمو بن�سبة )1.70%( عن العام 2009.
)   مراجعة وتعديل دليل ائتمان الأفراد املتعلق باآليات منح القرو�س ال�ستهالكية املتنوعة، واإعداد دليل ت�سويقي خلدمة العمالء عن القرو�س ال�ستهالكية بالكامل، واأهم 

الأ�سئلة التي قد تواجه موظف خدمة العمالء من قبل العميل.

اإدارة البطاقات
تنوع متجدد من البطاقات التي تنا�سب احتياجات جميع العمالء و يرحب بها يف كل مكان

اإدارة متخ�س�سة يف الإ�سراف على تنفيذ كافة العمليات املتعلقة بطلبات ومعامالت البطاقات امل�سرفية واأي�سا متابعة اإ�سدار البطاقات والأرقام ال�سرية ومعاجلة اعرتا�سات العمالء 
وم�ساكلهم لنتمكن من تقدمي خدمة مميزة لعمالء البنك.

متيز CAC BANK بتفرده التكنولوجي يف العديد من اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها لعمالئه وت�سدره للمواقع الريادية بني البنوك املحلية يف نوعية وجودة تلك اخلدمات الآلية 
واحلديثة التي كان  للبنك �سرف ال�سبق والتفرد يف تقدميها للعميل امل�سريف يف اليمن من خالل العديد من اخلدمات الآلية ومنها بطائق ال�سحب باأنواعها املختلفة.

حيث اأظهرت الأرقام والإح�سائيات اأحقية كاك بنك بال�سدارة والرياده وامل�سرفية يف اليمن، حيث بلغ عدد البطاقات الآلية ال�سادرة عن البنك عدد 356،303 بطاقة حتى نهاية 
�سهر دي�سمرب 2010.

اأنواع البطائق التي ي�سدرها البنك:
1 -.)Visa Electron(  بطاقة فيزا اإلكرتون
2 -. )Visa Classic( بطاقة فيزا كال�سيك
3 -.)Visa Gold( بطاقة فيزا الذهبية
4 -.)Prepaid Card( بطائق الدفع امل�سبق
5 -.)Debit Card( بطاقة اخل�سم من ح�ساب
6 -.)YPC Card(  بطاقة �سركة النفط اليمنية
7 -.)Belqis Card( بطاقة بلقي�س لل�سيدات

اإدارة اخلدمات اخلا�سة
االرتقاء يف تقدمي وتطوير اخلدمات املقدمة لكبار العمالء مبا يخدم م�سلحة البنك ويحقق روؤيته ال�ساملة

يف اإطار عملية التطوير امل�ستمرة واإعادة هيكلة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي، وبالنظر اإىل الأهمية الن�سبية لكبار العمالء يف البنك تقرر ا�ستحداث اإدارة اخلدمات اخلا�سة 
لتكون معنية بتقدمي اخلدمات لكبار عمالء البنك مبهنية وجودة عالية تعك�س روؤية البنك لهذه ال�سريحة املهمة، ويف ذات الوقت قامت الإدارة بت�سويق اخلدمات واملنتجات 

ال�ستثمارية وامل�ساريع املتعلقة باإدارة الرثوات لكبار العمالء.

اإجنازات 2010م
م�سروع ت�سنيف العمالء اإىل �سرائح بح�سب الأهمية يف اإطار توجه البنك نحو التنوع والتميز يف خدمة ال�سريحة الأكرب يف ال�سوق امل�سرفية، �سريحة الأفراد عرب باقات   -1

املنتجات الرثية واملتعددة.
درا�سة وتطبيق املعايري الدولية اخلا�سة بت�سنيف العمالء.  -2

البدء بت�سميم روؤية وفق خطة اإ�سرتاتيجية لالإدارة يف �سوء املعايري الدولية و مبا يتنا�سب مع ال�سوق املحلية.  -3
اإعداد باقة منتجات للعمالء VIP بالتعاون مع اإدارة البحوث والتطوير وتقدمي مقرتحات متعددة من اأجل اإن�ساء و تطوير باقة متكاملة من املنتجات اخلا�سة بكبار العمالء،   -4

مبا يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

ر�سم بياين يو�سح م�ستوى منو القرو�س االإ�ستهالكية
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نوع وعدد البطاقات االآلية ال�سادرة عن البنك حتى نهاية �سهر دي�سمرب 2010
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debit بطائق اخل�سم من احل�ساب
prepaid بطائق الدفع امل�سبق

debit بطائق فيزا اإلكرتون
credit بطائق فيزا الذهبية والعادية



حظي قطاع اخلدمات امل�ساندة يف العام 2010م، بعملية تطوير اإداري وتنظيمي وتكنولوجي وا�سعة، ا�ستهدفت اإك�سابه املقومات والإمكانيات الالزمة لتحمله م�سوؤولية الدعم 
اخللفي، واإدارة املوارد املختلفة للبنك وتوفري امل�ستلزمات املتنوعة جلميع قطاعاته و فروعة، و بال�سكل الذي ي�سمن توفري البيئة املثالية لتحقيق اأف�سل العوائد من ا�ستثمارات البنك 

املالية والب�سرية والتقنية. 
وبالرغم من انهماك جميع قطاعات البنك بتطبيق خمرجات م�سروع الهيكلة، اإل اأن قطاع اخلدمات امل�ساندة كان هو امل�سوؤول عن توفري جميع الإمكانيات الالزمة لتطبيق هذه 

املخرجات يف جميع القطاعات والفروع، وتوفري البيئة املثالية لنجاح هذه املرحلة من امل�سروع، ذلك عالوة على تطبيق ما يخ�سه من خمرجات امل�سروع، و بالتايل فاإن النجاح الذي 
حققه القطاع يف العام 2010م، قد انعك�س بكل و�سوح يف الإجنازات التي حققتها جميع قطاعات البنك وفروعه خالل العام نف�سه. 

وقد تبنى القطاع خالل م�سريته التنفيذية للعام 2010م، �سيا�سة اإدارية وتنظيمية �ساعدته على حتمل م�سوؤوليته، و تنظيم اجلهود التي يبذلها جميع منت�سبيه، وقد متثلت اأهم 
معامل هذه ال�سيا�سة فيما يلي:

تعزيز ثقافة العميل اأوًل، عن طريق الرتكيز على التدريب والتاأهيل املهني والعلمي والثقايف ل�سريحة املوظفني ذوي الت�سال املبا�سر بالعميل ) مثل خدمة العمالء والكول • 
�سنرت، و مدراء الفروع(.

تطبيق خمرجات م�سروع الهيكلة، وفقا لأ�س�س التطوير و تخفي�س الوقت واجلهد الالزم لتنفيذ العمليات املختلفة.• 
الر�ساء الوظيفي، هو املدخل الوحيد لتحقيق اأهداف الولء الوظيفي، و ذلك من خالل حتقيق مبادئ العدالة وحت�سني م�ستوى الدخل، والتقييم امل�ستمر.• 
اأمتتة جميع العمليات التي من �ساأنها تعزيز قيم ال�سفافية والإف�ساح بتطبيق اأف�سل املمار�سات يف هذا املجال.• 
املتابعة امل�ستمرة لتطبيق اإ�سرتاتيجية القطاع، ومنع اأي انحراف عنها.• 

قطاع الخدمات المساندة
بيئة مثالية ل�سناعة النجاح، والتميز املعريف واالحرتاف املهني، يعمل بها  بتجان�س فرق من املحرتفني 

واملتخ�س�سني، الذين يحملون اأعلى م�ستويات الوالء ملوؤ�س�ستهم الرائدة    
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اإدارة املوارد الب�سرية
فرق عمل متجان�سة ، من املتخ�س�سني، يعملون يف بيئة م�ستقرة، ميثل االلتحاق بها اأمل كل �ساحب طموح يف  �سوق العمالة

اإجنازات 2010:
تطوير الأنظمة اخلا�سة باملوارد الب�سرية، واملتمثلة يف حتديث كافة ال�سيا�سات والإجراءات ، اإ�سافة اإىل عك�س جممل التطورات التي متت على الهياكل التنظيمية للبنك على اأنظمة 

املوارد الب�سرية، وذلك بتحديث بطاقات الو�سف الوظيفي )Role Profile( ح�سب املهام والواجبات.
تنفيذ نظام التقييم بالعوامل وقيا�سه على اأداء املوظفني.  -1

تنفيذ برناجمًا  خا�سًا بتحديد الفجوة بني متطلبات الوظيفة واملوظف وتغطية جانب الق�سور املتعلقة باملوظف.  -2
القيام بعملية الأر�سفة اللكرتونية جلميع امللفات والوثائق املتعلقة باملوظفني.  -3

 Internatinoal( ا�ستحداث بطاقات جلميع الوظائف اجلديدة ومبا يتوافق مع الهيكل التنظيمي، كما مت تقييم كافة الوظائف وت�سنيفها ح�سب معايري التقييم العاملية لها  -4
Position Evaluation(، والنتهاء من اإعداد كافة الإجراءات الكفيلة بتوفري واعتماد �سلم درجات للوظائف.

املحافظة على العنا�سر الب�سرية املتميزة، وبذات الوقت حتقيق الرت�سيد املنا�سب يف النفقات والكوادر، مما اأثر اإيجابيا على موؤ�سرات الكفاءة لتبقى �سمن املعايري العاملية   -5
لل�سناعة امل�سرفية.

احلر�س على اإيجاد بيئة العمل املنا�سبة جلميع موظفي البنك والذي بدوره عك�س ايجابيًا على الر�سا الوظيفي، واأي�سا املحافظة على معدل الدوران الوظيفي.  -6
ال�ستمرار على جذب اأف�سل الكفاءات للعمل لدى البنك يف ظل التناف�س ال�سديد الذي ي�سهده �سوق الكفاءات املحلي والإقليمي.  -7

العمل يف  حتديث الهيكل الإداري والتنظيمي مل�ستويات الإدارة العليا والذي يكفل ان�سجاما مع اأهداف البنك، مع  تق�سيم الأق�سام والإدارات اإىل مراكز تكلفة ومراكز   -8
تكلفة فرعية؛ بحيث ي�ساهم هذا التق�سيم يف معرفة الو�سع املايل والتكلفة والدخل والأرباح والأداء العام لكل مركز تكلفة يف اأي وقت.

العمل على خلق العدالة والو�سوح يف توزيع الوظائف الإ�سرافية، وتخطيط القوى العاملة على املدى القريب والبعيد.  -9
حتديد معايري مهنية مت تطبيقها على هيكل الأجور والتي تعد من اأف�سل املرتبات نتيجة للم�سح ال�سوقي للبنوك املناف�سة.  -10

رفع �سقف التاأمني على احلياة اخلا�س باملوظف اإىل اثنني مليون ويف حالة الإ�سابة اإىل اأربعة مليون.  -11
منح املوظف بطائق تاأمني �سحي بتعاقد مع كاك للتاأمينات بحيث تغطي اأغلب حمافظات اجلمهورية واأي�سا بع�س الدول اخلارجية مع احت�ساب ن�سبة ترتاوح من )%50-  -12

25%( على املوظف.

املوؤهالت حتى نهاية 2010:
2

19
823

95
490

71
174

2010

م��اج�����س��ت��ري

ث��������ان��������وي��������ة

دك�������ت�������وراه

دب��ل��وم ع��ايل
بكالوريو�س

اإع���������دادي���������ة
غ���������ري ذل������ك

عدد املوظفني )ذكور - اإناث( حتى نهاية 2010:
1435

1674
2392010

2008
1381

1612
231

2009
1481

1718
237

2007
1634

1395
239 اإن����������������������اث

ذك�������������������ور

الإج����م����ايل

االإدارة املالية
الوحدات االإدارية واالأن�سطة الت�سغيلية، جزء من مراكز اال�ستثمار التي حتقق العائد االأمثل

تعترب الإدارة املالية من اأهم اإدارات البنك ملا هو مناط بها من اأعمال كبريه حيث قامت الإدارة مبراقبة ومتابعة اأداء اأن�سطة البنك املختلفة للمحافظة على املكانة التي و�سل اإليها البنك 
على امل�ستوى املحلي والإقليمي.

حيث متار�س الإدارة مهامها وفق دليل الإجراءات و بح�سب معايري دولية منها اإعداد واإ�سدار امليزانيات، اإعداد املوازنات التقديرية، اإعداد احل�سابات اخلتامية وكذلك التحليل 
املايل، و اإعداد التقارير للم�ستفيدين )الإدارة العليا – اجلهات اخلارجية ذات العالقة( وامل�ساركة يف اإعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية للبنك و اإحكام الرقابة الفاعلة على اأداء الفروع يف 

كل الأعمال لإ�سدار بيانات فعلية ومعربة عن الواقع واإعداد تقارير الأداء ال�سهرية.
وت�سعى الإدارة املالية دوما ملواكبة التطورات امل�سرفية وذلك بالنتقال ال�سريع لتطبيق املعايري املحا�سبية املفرو�سة على القطاع امل�سريف حمليًا واإقليميا. ومن اأهم الجنازات 

هو ت�سميم نظام اآيل ملخرج التكاليف والعمل عليه.

اإدارة تطوير االأداء)التدريب(
االحرتاف املهني والتحديث املعريف، �سفة منت�سبني البنك، ومعيار اأ�سا�سي لتقييمهم

اإجنازات 2010:
اإميانا باأن العن�سر الب�سري هو اأحد اأهم مرتكزات جناح املوؤ�س�سات يف حتقيق النمو والتمييز، فقد احتل هذا العن�سر اأهمية خا�سة �سمن اإ�سرتاتيجية البنك وتوجهاته امل�ستقبلية، 

وانطالقا من هذا التوجه، فقد ركزت اإ�سرتاتيجية تطوير الأداء)التدريب( على تنمية معارف ومهارات املوظفني وتنويعها لتتواكب مع متطلبات العمل وتطوراته.
عقد بنك الت�سليف التعاوين والزراعي خالل العام 2010 )96( برناجمًا منفذًا لعدد )1747( ملوظف.  حيث وقد مت الرتكيز على اجلانب الإداري والفني ب�سكل اأكرب من ذي قبل. 

وبداأ اأي�سا البنك العمل على و�سع وتطوير �سل�سلة جديدة من الدورات التدريبية خالل العام. 

عدد الربامج التدريبية املنفذة وامل�ستفيدين منها حتى نهاية 2010:

ع���دد ال���ربام���ج امل��ن��ف��ذة
ع�������دد امل�������س���ت���ف���ي���دي���ن

2010 1747
96

2004 45
319

2005 524
44

2006 823
76

2007 108
1191

2008 86
1131

2009 940
67

عبده �سعيد الطيار
م�ساعد الرئي�س التنفيذي 

للموارد الب�سرية
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اإدارة اخلدمات االإدارية
بيئة مثالية ل�سناعة النجاح

اإجنازات 2010:
جت�سيدا لروؤية بنك الت�سليف التعاوين والزراعي الهادفة اإىل توفري بيئة عمل مهنية و ع�سرية لراحة املوظفني والعمالء على حد �سواء، ياأتي 

ملخ�س اجنازات الإدارة:
توفري كافة م�ستلزمات الإدارة العامة والفروع وجتهيز املكاتب اجلديدة التي مت افتتاحها خالل العام تنفيذًا ل�سيا�سة النت�سار   -1

اجلغرايف.
توفري كافة متطلبات الأمن واحلماية �سواء للممتلكات اأو الأفراد لكافة الفروع واملكاتب املنت�سرة يف عموم اجلمهورية اليمنية.  -2

القيام باأعمال ال�سيانة للمباين والأجهزة واملعدات وكذلك املتابعة لالأعمال الإن�سائية )مباين ديكور(.  -3
توفري كافة الحتياجات من الأثاث والآلت واملعدات والقرطا�سية واملطبوعات.  -4

التاأمني على ممتلكات البنك من الأ�سول الثابتة وال�سيارات وال�سرافات الآلية، والنقدية داخل ال�سرافات.  -5
الإ�سراف على و�سائل النقل من حيث التحرك وال�سيانة والتاأمني.  -6

القيام بكافة املهام املتعلقة بال�سفر وحجز التذاكر وتاأ�سريات الدخول.  -7
تركيب وت�سغيل نظام ال� Focus اخلا�س بامل�سرتيات واملخازن.  -8

املتابعة للم�ساريع املنفذة وامل�ساريع قيد التنفيذ.  -9

مركز التدريب:
املركز الدويل لالحرتاف امل�سريف

وجد البنك اأنه من ال�سروري القيام بالواجب الوطني، يف تاأ�سي�س مركز تدريب متخ�س�س يوفر للبنك )اأوًل(، و للقطاع امل�سريف اليمني 
)ثانيًا( كل خدمات التاأهيل والتدريب التي تتبناها يف اإ�سرتاتيجياتها، و�سيا�ستها التنفيذية، و مبا يلبي احتياجات القت�ساد الوطني من هذه 

اخلربات.
لالأ�سباب التالية:

ندرة املوارد الب�سرية امل�سرفية املحرتفة واملتخ�س�سة، يف ال�سوق اليمنية.  -1
وجود فجوة بني اأحدث املعايري و املعارف الدولية للعمل امل�سريف، وبني اخلربة واملمار�سة املهنية يف القطاع امل�سريف اليمني.    -2

التطور ال�سريع يف تكنولوجيا �سناعة اخلدمات امل�سرفية.  -3
افتقار اليمن ملركز تدريب معتمد ومتخ�س�س ي�سمن تقدمي املعرفة و�سناعة املحرتفني امل�سرفيني.  -4

تبني البنك ل�سيا�سة التدريب والتاأهيل، والهتمام املعريف مبوارده الب�سرية.  -5

املكتبة االإلكرتونية واملنتدى التفاعلي:
هي مكتبة اإلكرتونية ت�سعى لأن متثل ثروة معلوماتية ت�سمل احلديث والقدمي، املهني والأكادميي، الكتب والدوريات والأبحاث 

والدرا�سات والإح�سائيات، ونتائج املوؤمترات والندوات، وكذلك تت�سمن الدورات التدريبية امل�سجلة اأو التي تقدم عن بعد، وتقدم 
خدماتها بان�سيابية عرب احلوا�سيب و�سبكة الإنرتنت املحلية والعاملية، لت�سكل املعني الأ�سا�سي لكل باحث اقت�سادي اأو ممار�س 

مهني، اأو موظف ي�سعى اإىل اكت�ساب اخلربة واملهارة العلمية واملهنية.

مراحل اإن�ساء املكتبة االإلكرتونية:
مت تفعيل املكتبة وتقدميها خلدماتها على مرحلتني:

 املرحلة االأوىل: تقدم خدماتها بعد اإن�سائها على م�ستوى املوظفني وال�سبكة الداخلية للبنك لت�سمل الفروع، ويتم • 
عربها تقدمي الدورات التدريبية امل�سجلة يف جميع التخ�س�سات امل�سرفية، والإدارية والقت�سادية. 

املرحلة الثانية: يتم تطويرها لت�سل اإىل م�ستوى خدمة م�سرفية تقدم عرب البنك لعمالئه وبر�سوم رمزية، ويتم • 
و�سع كبائن خا�سة بالبنك يف مراكز املعلومات والبحث العلمي واملكتبات العامة واجلامعات، حتمل هذه الكبائن ا�سم 

)CAC Library( وي�سمح مل�ستخدمها بالولوج اإىل موقع املكتبة فقط للبحث العلمي ول�سالحيات معينة، وت�سمح فقط 
لعمالء البنك باحل�سول على جميع املعلومات التي حتتويها املكتبة.

اأهداف اإن�ساء املكتبة الرقمية للبنك:
يف ظل افتقار اليمن للمكتبات ومراكز املعلومات من ناحية، وتوجه البنك لبناء مركز تدريب متخ�س�س و�سعيه لتطوير املوارد 

الب�سرية الداخلية، وتقدمي اخلدمات احلديثة لرفع ر�سيده من احل�سة ال�سوقية من ناحية اأخرى، �سيحقق اإن�ساء هذه املكتبة 
الأهداف التالية:

حتقيق الرياده املعلوماتية يف املجتمع.  -1
رفع م�ستوى التدريب والتاأهيل يف البنك وتفعيل نظام التعليم امل�ستمر )عن طريق ت�سوير الدورات التدريبية التي   -2

يقيمها مركز التدريب وو�سعها على موقع املكتبة ليتمكن اجلميع من ال�ستفادة منها(.
مواكبة التقدم العلمي والتقني امل�سريف يف العامل.  -3

امل�ساعدة يف تقييم املوظفني من ناحية القابلية للتطور والقدرة على التعلم.  -4
ن�سر وحتديث الوعي امل�سريف لدى جميع منت�سبي البنك وبنف�س امل�ستوى.  -5

تي�سري احل�سول على املعلومات وتوفري اجلهد املبذول فيه.  -6
تاأمني اأكرب قدر ممكن من م�سادر املعلومات املختلفة التي تخدم اأهداف البنك وت�سجع املوظفني على التطور.  -7

توفر الإمكانيات التفاعلية اأي القدرة على البحث يف قواعد عديدة للربط املو�سوعي وفتح املجالت الوا�سعة اأمام   -8
امل�ستفيد.

جتنب تكاليف وجمهود الأر�سفة الورقية، واحلمل املادي للمطبوعات، وا�ستقدام املتدربني من خارج العا�سمة لعقد   -9
الدورات املبا�سرة، و�سراء الن�سخ العديدة من مطبوعات مت�سابهة، ونظام الإعارة والفقدان واملتابعة.

جتنب �سلبيات ح�سول البع�س على مزايا التدريب واحل�سول على املعلومات دون البع�س الأخر.  -10
اإثراء املوارد الب�سرية علميا، وب�سكل ي�سمن ا�ستثمارها بقدر اأكرب.  -11

رفع م�ستوى ال�ستفادة من النظام الآيل الذي ميتلكه البنك.  -12
تقدمي خدمة جديدة للعمالء، يتميز بها البنك عن باقي البنوك.  -13

دعم الن�ساط الت�سويقي للبنك وامل�ساهمة يف رفع احل�سة ال�سوقية من العمالء للبنك، خا�سة الطالب والباحثني   -14
واأ�ساتذة اجلامعة.

اإف�ساء الثقافة الإلكرتونية خارج البنك، ورفع م�ستوى مهارة احل�سول على املعلومات يف املجتمع.  -15
n .امل�ساهمة الجتماعية يف رفع م�ستوى البحث العلمي والتطور املهني يف اجلمهورية اليمنية  -16

حمتويات املكتبة االإلكرتونية:
46

94
700

850

برامج تعليمية
التقارير والإح�ساءات

دوريات
كتب

املكتبة االإلكرتونية 
واملنتدى التفاعلي

املكتبة االإلكرتونية:
موقع الكرتوين داخلي 

ميكن جلميع موظفني 
البنك زيارته يف اأي وقت، 

ويحتوي كمية كبرية وحديثة 
من الكتب والدوريات 

والدرا�سات،والدورات 
التدريبية املرئية وامل�سموعة، 
يف جميع املجالت الإدارية 

واملالية والقت�سادية 
وامل�سرفية، وكذلك ما يخ�س 

التنمية الب�سرية.
املنتدى التفاعلي: موقع 

 )Chatting( خا�س بالنقا�س
مق�سم اإىل غرف ح�سب 

القطاعات والتخ�س�سات، 
ميكن جلميع املوظفني الدخول 

اإىل اأي غرفة منها ملناق�سة 
جميع الأمور ذات العالقة 

امل�سرتكة بني املوظفني.

م�سروع الهيكلة:
م�سروع للتحديث والتطوير 
الإداري والتنظيمي، مي�س 

جميع اإجراءات تنفيذ الأعمال، 
والهيكل التنظيمي، و�سلم 

الأجور وتقييم الوظائف 
واملوظفني، ومبا ي�سمن جتويد 
اخلدمة و احل�سول على مزايا 

تناف�سية، وحتقيق م�ستوى 
عايل من الولء لدى املوظفني، 

وحتقيق اأف�سل عائد على 
املبالغ امل�ستثمرة.

مركز التدريب امل�سريف
مركز يقدم اأحدث الدورات 

التدريبية ذات الرتباط 
املبا�سر وغري املبا�سر 

بال�سناعة امل�سرفية، ويقدم 
خدماته ملوظفني كاك بنك اأوًل، 

ثم جميع موظفني القطاع 
امل�سريف اليمني، ومبفهوم 

ا�ستثماري بحت.
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يوفر قطاع املخاطر خدماته من خالل اإداراته ذات الطبيعة الرقابية؛ من اأجل ح�سر جميع اأنواع املخاطر، وقيا�سها، 
ومتابعتها، والتخفيف منها؛ للو�سول اإىل اأف�سل امل�ستويات التي توازن فيما بني العائد، واملخاطرة؛ مبا ين�سجم مع 

الإ�سرتاتيجية العامة لقبول املخاطر.
يعمل قطاع املخاطر، مع ما ميثله من جلان تابعة ملجل�س الإدارة بو�سفه م�ستوى تنفيذيا للرقابة على قطاعات 
الأعمال، والقطاعات امل�ساندة منها، �سمن هيكل البنك التنظيمي، ويقوم باإدارة منظومة قيا�س جميع املخاطر، 

وحتليلها؛ تلك املخاطر التي قد يتعر�س لها البنك، ومن ثم معاجلة جميع احلالت اخلا�سة بالعمالء، واملتعاملني من 
جانب، واحلالت القانونية من جانب اآخر، ف�سال عن التاأكد من التزام البنك بتطبيق جميع القوانني، والتعليمات 

املحلية والدولية؛ مبا ي�سمن �سالمه الأداء. 
يقوم القطاع بتنفيذ جميع ال�سيا�سات، والإجراءات الكفيلة بتخفيف جميع اأنواع املخاطر، واتخاذ ال�سبل 

والإمكانيات املتاحة من اأجل ذلك، والتعامل مع الديون املتعرثة، والق�سايا املرفوعة؛ وفق اأعلى املمار�سات امل�سرفية 
املهنية املتاحة. 

 ي�سعى القطاع اإىل رفع م�ستوى املعرفة داخل البنك باأف�سل معايري ال�سناعة امل�سرفية، من خالل تطوير اأدوات 
قيا�س، ومناذج معتمده للتعرف على اأنواع املخاطر املحتملة، وتقييمها ورفع نتائجها للجهات املعنية؛ وفقا للمعايري 

املقررة، والتعليمات النافذة، وما ذلك كله اإل من اأجل اللتزام بكافة القوانني املحلية والدولية. 
يقوم قطاع املخاطر بتنفيذ برنامج عمل حمدد لقيا�س خماطر الئتمان وقد تبنى يف وقت �سابق مناذج حتليل 

املخاطر الت�سغيلية، بالإ�سافة اإىل خماطر ال�سوق، وال�سمعة، والإ�سرتاتيجية، والقانونية؛ ليكون بنك الت�سليف 
التعاوين والزراعي هو اأول بنك يف ال�سوق امل�سريف يقوم بتطبيق تلك املعايري؛ متهيدا ل�ستكماله جميع املتطلبات 

والأنظمة اخلا�سة بتطبيق معايري بازل 3 "للرقابة امل�سرفية"، وذلك بعد التقدم امللحوظ، والتنفيذ الفعلي ملعظم 
متطلبات بازل 2. وي�سعى القطاع بتطبيق تلك املعايري الدولية – بو�سفه اأول بنك يطبقها يف اليمن- من اأجل غر�س 

ثقته لدى اأكرب �سريحة من املودعني، وامل�ستثمرين، وكذا  اإعطاء فر�س اأف�سل، وجمالت تو�سع اأكرب لدى املرا�سلني، 
والتو�سع على م�ستوى الأ�سواق املحلية واخلارجية.

قطاع المخاطر
ن�ساط م�سريف خال من املخاطر واأداء مهني للحفاظ على حقوق البنك

يعد بنك الت�سليف التعاوين والزراعي اأول 
بنك يف ال�سوق امل�سريف يقوم بالبدء بتطبيق 

املتطلبات والأنظمة اخلا�سة مبعايري بازل 3 
"للرقابة امل�سرفية"، وذلك بعد التقدم امللحوظ، 

والتنفيذ الفعلي ملعظم متطلبات بازل 2.
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اإدارة املخاطر
قيا�س املخاطر امل�ساحبة لن�ساط البنك واأدائه، وتخفيفها، من خالل تطبيق اأف�سل ال�سبل  واملمار�سات املمكنة؛ وفقا للمعايري الدولية والتعليمات امللزمة؛ 

حتقيقا الأعلى عائد ممكن، وباأقل تكلفة للمخاطر القائمة، واملتوقعة

تقوم اإدارة املخاطر بتطبيق متطلبات مقررات جلنة بازل، وكذا تبني املبادئ الأ�سا�سية لقيا�س املخاطر، واأهمها:

خماطر االئتمان
يقوم البنك بقيا�س خماطر الئتمان: "تقليدية – اإ�سالمية"، كونها عن�سرا اأ�سا�سيا لتحقيق هدفه الأ�سمى يف املحافظة على حت�سني نوعية الأ�سول، وتركيبة املحفظة الئتمانية. 

ويعتمد البنك على معايري ائتمانية موثوقة، وكذا على �سيا�سات، واإجراءات، ومنهجيات خا�سة باإدارة املخاطر، بالإ�سافة اإىل طرق ات�سال وا�سحة، وو�سائل، واأنظمة اآلية حديثة 
كن البنك من التعامل مع املخاطر املحتملة، وكذا التحديات املحيطة مب�ستوى عال من الثقة والحرتاف. اإن العملية الئتمانية يف البنك تتم وفقا ملبادئ، واأ�س�س  ورقابة فاعلة متمُ

رئي�سية:
حدود وا�سحة مل�ستوى املخاطر الئتمانية، ومراجعة دورية لهذه احلدود، ومراقبتها، واإجراء اأي تعديالت لزمة ل�سمان �سالمة العملية الئتمانية.• 
حتديد ال�سالحيات الئتمانية، واعتماد قرارات اللجان ذات العالقة .• 
اإلغاء ال�سالحيات الفردية، وكذا اإيقاف العمليات الئتمانية، غري املكتملة الدرا�سات، اأو الإجراءات. • 
اعتماد �سالحيات ائتمانية؛ وفقًا مل�ستويات املخاطر "لكل جلنة ائتمانية" على م�ستوى الإدارة العامة، والفروع.• 
التاأكد من حتليل العمالء ماليًا، وائتمانيًا؛ مبا يغطي اجلوانب املختلفة للمخاطر "فرد، اأو �سركة، اأو جمموعة �سركات".• 
مراجعة حتليل نوعية املحفظة الئتمانية، واأداء الئتمان؛ وفق موؤ�سرات اجلدارة الئتمانية، واتخاذ الجراءات الكافية لتنفيذ ذلك.• 
ا�ستخدام مبادئ اختبارات ال�سغط  )stress testing( التي تت�سمن فر�سيات، وتوقعات خمتلفة التاأثري؛ للو�سول للنتائج ال�سليمة؛ وفقامُ للظروف املختلفة.• 
تقييم الرتكزات الئتمانية، ومتابعتها، وو�سع الآليات املنا�سبة للتعامل معها .• 
منهجيات علمية لتقييم الأداء التاريخي، وكذا عملية الت�سنيف الئتماين املبنية على اأ�س�س كمية ونوعية.• 
اإدارة فعالة لعملية التوثيق، واإدارة ال�سمانات، وحفظها، ومتابعة عملية تقييمها؛ للتاأكد من تغطيتها لاللتزامات املقابلة.• 
املراجعة الدورية لكافة الت�سهيالت امل�سرفية؛ للتاأكد من عدم وجود اأية موؤ�سرات �سلبية، اأو تراجع ي�ستدعي اتخاذ اإجراءات احرتازية.• 
التاأكد من فاعلية نظام الإنذار املبكر، وقدرته، ب�سكل م�ستمر؛ لتحديد املخاطر املحتملة، وك�سفها.• 
توفري املعلومات الئتمانية عن العمالء؛ باإي�ساح حجم اللتزامات القائمة عليهم لدى البنوك الأخرى، من خالل نظام ال�ستعالم امل�سريف.• 

خماطر الت�سغيل
هي خماطر عدم كفاية، اأو ق�سور يف التعليمات، والأنظمة الداخلية التي قد تنتج عنها خ�سائر متوقعة، اأو غري متوقعة، وت�سمل خماطر عدم ان�سباط الأنظمة املعمول بها، التي يتدخل 

فيها العن�سر الب�سري: كالحتيال، والعمليات اخلاطئة، وتوقف العمل، وتكرار الأخطاء، ونظام تقارير غري كفوؤ... اإلخ، ويعمل م�سوؤولو املخاطر الت�سغيلية -بال�ستناد اإىل مقررات 
جلنة بازل- على حتديد تلك املخاطر، و�سرورة وجود نظام ملراقبة �سقوفها املقبولة. 

يقوم البنك بالأخذ بعني العتبار املخاطر الت�سغيلية الناجتة عن تعرث اآليات العمل، والأنظمة الداخلية، وعدم كفاءة العنا�سر الب�سرية، وخماطر ال�سمعة، ويعمل على حت�سني اآليات 
العمل، واأنظمته ب�سكل م�ستمر، م�ستخدما كافة الو�سائل لتدارك خماطرها، واتخاذ كافة اإجراءات احليطة، واحلذر؛ لتجنبها قدر امل�ستطاع. وترتكز اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف 

البنك على اجلوانب التالية:
مراجعة الأهداف املو�سوعة لقيا�س املخاطر الت�سغيلية، وحتديثها با�ستمرار.• 
التحقق من مدى التقيد بالتعليمات، واحلدود املو�سوعة. • 
حتديد ال�سالحيات، واملوافقات الواجب توفرها لكل م�ستوى اإداري له عالقة باملخاطر الت�سغيلية.• 
ف�سل املهام بني املوظفني، ومراقبة �سالمه عمليات العاملني، من خالل خمرجات النظام الآيل.• 
حتديد املهام التي يوجد فيها ازدواج، والعمل على ت�سحيحها، وو�سعها مو�سع املراقبة الدقيقة.• 
التاأمني الكايف ملوجودات البنك، و�سجالته. • 
التاأكد من �سالمه اإجراءات اأنظمة ال�سبط الداخلي لالأن�سطة، والأنظمة، واملنتجات القائمة منها، واجلديدة.• 
و�سع الإجراءات، وال�سيا�سات املرتبطة بتحويل املخاطر اإىل الغري، كحالت التاأمني، اأو حالت التحوط بوا�سطة موؤ�س�سات اأخرى. • 

خماطر ال�سيولة
يهتم البنك باإدارة ال�سيولة؛ حيث يتمتع البنك بقاعدة متنوعة من م�سادر التمويل؛ ولأغرا�س تعزيز ال�سيولة يحتفظ البنك باأ�سول �سائلة كافية. ولقد كان لهذا الهتمام امل�ستمر 

مبتطلبات ال�سيولة الأثر الكبري يف ريادة البنك، ومركزه املتميز بني البنوك؛ بتوفريه طلبات العمالء النقدية والتحويالت امل�ستعجلة؛ حيث اإن ال�سيا�سات، والإجراءات اخلا�سة باإدارة 
ال�سيولة ترتكز ب�سكل اأ�سا�سي على اأن التزامات البنك يتم الوفاء بها عند ال�ستحقاق، وحتت كافة الظروف، وبدون تكاليف اإ�سافية؛ كل ذلك يتم يف اإطار مراقبة، وتقارير يومية، 

واأ�سبوعية عن و�سع ال�سيولة الفعلي، واملتوقع للبنك.  لقد بذل البنك جهودًا كبرية يف حت�سني، وتطوير اأ�ساليب قيا�س ال�سيولة، وحتليلها؛ فقد مت دعم هذه التقارير باختبارات 
احل�سا�سية الالزمة ل�سيناريوهات متعددة، ومتوقعة. اإن اأ�سلوب البنك الرامي لإدارة ال�سيولة يعطي الثقة الكاملة يف قدرته على مواجهة كافة التطورات غري املتوقعة يف اأو�ساع 

ال�سوق، مع ا�ستمراره بالوفاء بالتزاماته جتاه العمالء، ومتطلبات اجلهات الرقابية. وبالتايل  فقد اثبت نظام اإدارة ال�سيولة كفاءة عالية، وقدرة بالغة يف التعامل مع طلبات العمالء. كما 
تقوم جلنة الأ�سول - اخل�سوم"ALCO" بتحليل التدفقات النقدية، وخماطر ال�سوق باتخاذ الإجراءات الالزمة لتعديل كل من الأ�سعار، ومزيج املنتجات عند اللزوم؛ وذلك للمحافظة 

على الهيكل الأمثل ملركز البنك، واملخاطر املرتبطة به.

خماطر ال�سوق
هي املخاطر التى قد تنتج عنها خ�سارة حمتملة جراء التغري يف قيم حمافظ البنك؛ ب�سبب تقلبات اأ�سعار الفائدة، ومعدلت �سرف العمالت الأجنبية، وغريها من القيم: كالأ�سهم، 
وال�سلع، وهوام�س الئتمان. تقوم جلنة الأ�سول - اخل�سوم "ALCO" بالإ�سراف على خماطر ال�سوق، بتقدمي الإر�ساد يف ما يتعلق باملخاطر املقبولة، وال�سيا�سة الالزمة بهذا 

اخل�سو�س؛ كما تقوم باملوافقة على ال�سقوف املقّرة للعمليات ذات العالقة بتحديد ال�سيا�سات، والإجراءات، والتعليمات اخلا�سة باأن�سطة ال�ستثمار، واإدارة املحافظ املختلفة؛ 
تخفيفًا ملخاطر ال�سوق املختلفة، كما تتم مراقبة ال�سقوف املحددة ملخاطر ال�سوق ومراجعتها دوريا من قبل اإدارتي ال�ستثمار، واملخاطر؛ لإقرارها من قبل جلنة الأ�سول - 

اخل�سوم"ALCO"؛ وفقًا لإ�سرتاتيجية البنك، وم�ستوى املخاطر املقبولة. تعد خماطر اأ�سعار الفائدة لدى البنك ذات م�ستوى حمدود، وتتم اإدارتها، ومراقبتها ب�سكل جيد، 
وب�سورة م�ستمرة. وميكن القول ب�ساآلة املخاطر الرئي�سية على املدى الطويل. 

خماطر اأ�سعار ال�سرف
يتم و�سع حدود �سارمة لتعامل البنك يف جمال املتاجرة بالعملة الأجنبية، ويف املقابل يتم مراقبة املراكز املفتوحة ب�سكل مكثف؛ للتقليل من املخاطر املحتملة، كما يتم قيا�س 

التعامالت املفتوحة من خالل تقارير يومية، واأ�سبوعية، ومراقبتها مبا يكفل تخفيف اخل�سائر اإىل اأدنى حد ممكن، ومبا يكفل –اأي�سا- تنفيذ تعليمات البنك املركزي بهذا 
اخل�سو�س. 

اإدارة االأزمات )خطة اال�ستمرارية(
تقع على عاتق اإدارة الأنظمة م�سوؤولية التاأكد من وجود نظام متكامل لإدارة الأزمات، وخطة ا�ستمرار العمل يف حال وقوع اأزمات، اأو حالت طوارئ .ولقد برهن التخطيط يف 

جمال احلالت الطارئة ال�سابقة على اأهمية ذلك؛ حيث جنح هذا التخطيط امل�سبق بتمكني البنك من اإدارة اأزماته يف اأ�سعب الظروف.
ي�سطلع ق�سم النت�سال من الكوارث بتطبيق خطة ال�ستمرارية الكفيلة ب�سمان الن�ساط، وحفظه، وا�ستمراره؛ وهناك اأي�سًا ق�سم اأمن املعلومات امل�سوؤول عن و�سع، وتنفيذ 
�سيا�سة �ساملة على م�ستوى البنك؛ حلماية املعلومات؛ وفقا لأف�سل املعايري، واملمار�سات الدولية.وقد قام الق�سم باإطالق عدة م�ساريع، مت تنفيذها؛ بهدف تفعيل الرقابة، ورفع 

م�ستوى املعرفة، والتطبيق لدى العاملني، وذلك على م�ستوى جميع فروع البنك.

خماطر ال�سمعة:
تت�سمن خماطرة ال�سمعة ظهور �سمعة عك�سية عن البنك، لدى ال�سوق امل�سريف؛ ب�سبب �سكاوى العمالء، التي قد توؤدي اإىل فقدان اأعداد من قاعدة العمالء.  

وتن�ساأ هذه املخاطرة يف املنتجات/قناة التوزيع اجلديدة، خا�سة عند اإطالق املنتج، اأو قناة التوزيع بدون جتهيز كاف لإطالقهما مثل: عدم و�سوح الإجراءات، وعدم و�سع 
متطلبات اخلدمة قيد التنفيذ يف الفروع مثل: النماذج، اأو عدم تدريب املوظفني.

ويعمل البنك جاهدًا لتفادي مثل هذه املخاطر  من خالل اإتباع ما يلي:
التاأكد من �سالمه تطبيق اآلية تطوير املنتج، اأو قناة التوزيع املعتمدة.• 
التاأكد من وجود خطة اإطالق املنتج، وباأنه قد مت تطبيقها فعال، قبل التنفيذ النهائي. • 
اإعداد ا�سرتاتيجية ت�سويق طويلة الأجل، تت�سمن عنا�سرها اخلم�سة )املنتج، وال�سعر، واملكان، والرتويج، والربحية(.• 
التاأكيد على تطبيق مفاهيم اإدارة اجلودة ال�ساملة.• 
التطوير املتوا�سل ملزيج املنتجات؛ لال�ستجابة لتطورات ال�سوق.• 
ا�ستخدام اأ�ساليب حديثة، كاملت�سوق اخلفي.• 
تفعيل اآلية  �سكاوى العمالء.• 
زيادة وعي العاملني بالبنك، فيما يخ�س اأهمية املحافظة على قاعدة العمالء، وتو�سيعها.• 
ال�ستخدام الدوري لال�ستبانات عند تقدمي اخلدمات امل�سرفية،وتقييمها.•  2010
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خمطط مقارنة كفاية راأ�س املال  )2010-2009(:
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املخاطرة اال�سرتاتيجية:
تن�ساأ املخاطرة الإ�سرتاتيجية من القرارات اخلاطئة طويلة الأجل التي قد تتخذها اإدارة البنك، اأو نتيجة عدم القدرة على اتخاذ القرارات مبا يخ�س الق�سايا الأ�سا�سية لتطوير 

املنتجات/قنوات التوزيع؛ فتبقى دون حلول.  اأو ب�سبب قرارات اتخذت ا�ستنادًا اإىل ت�سخي�س خاطئ اأثناء و�سع اخلطة الإ�سرتاتيجية للت�سويق، وتطوير املنتجات، ومن اأجل 
تفادي ما �سبق، فاإن البنك يحر�س على:

• تطبيق اإ�سرتاتيجية طويلة الأجل ، ت�سمل جميع مواردها  )الب�سرية، واملالية، واملادية، واملعلوماتية(، وكذا ت�سميم اأ�ساليب التقييم الدوري، والإبالغ ال�سحيح.
• التحديد ال�سليم لإ�سرتاتيجية تقدمي املنتجات، واخلدمات )من خالل ا�سرتتيجية الت�سويق(.

اإدارة املتابعة، والتعامالت اخلا�سة
اختيار البدائل املثلى ال�سرتداد الديون، با�ستخدام اأف�سل الطرق، واالإمكانيات، وباأقل التكاليف املمكنة، من خالل التعامل االأمثل مع متطلبات العمالء 

روؤية اإدارة املتابعة والتعامالت اخلا�سة تنطلق كمًا ونوعًا من الروؤية العامة للبنك ، و ت�سعى دومًا من اأجل الإ�سهام يف رفع معدل دوران الأموال وتكوين حمفظة ائتمان ذات جودة 
عالية، من خالل اإدارة القرو�س املتعرثة، التي عجزت الإدارات املانحة عن ا�سرتدادها،  ون�ستطيع تقييم الأداء من خالل قراءه نتائج الن�ساط، واأهم امل�ساريع املطلقة للعام 2010:

ن�سب التح�سيل لأنواع القرو�س  اإجماًل:- 1
 •%92 ن�سبة حت�سيل القرو�س ال�سخ�سية. 
 •% 70 ن�سبة حت�سيل القرو�س التجارية.  
 •%83 ن�سبة حت�سيل القرو�س الزراعية.   
 •%82 الن�سبة العامة.   

بلغ اإجمايل حت�سيالت القرو�س املتعرثة مليار وخم�سمائة مليون ريال، لعدد 14 فرعا. - 2
مت اإ�سدار قرار بتكوين جلنة التح�سيل، والقرو�س املتعرثة؛ بحكم اأن اإدارة الديون املتعرثة من املهام الأ�سا�سية املناط باإدارة املتابعة، والتعامالت اخلا�سة؛ ح�سب - 3

ما ورد يف ال�سيا�سة الئتمانية، وب�سياغة دليل الإجراءات مت تنفيذ القرار، وتفعيل اللجنة للوقاية من اأخطار الديون املتعرثة، واإيجاد املعاجلات املنا�سبة لها يف الوقت 
املنا�سب؛ ل�سرتدادها، واحلفاظ على حقوق البنك.

مت اإطالق ا�سم جديد لالإدارة هو: اإدارة املتابعة والتعامالت اخلا�سة؛ ملا للت�سمية اجلديدة من دللت حتفظ للعمالء -حتى املتعرثين منهم- مكانتهم، وتعرب عن طبيعة عمل - 4
الإدارة احلديث، وهو التعامل الأمثل مع جميع ملفات العمالء، واملتعاملني مع البنك.

مت تنفيذ دليل الإجراءات اخلا�س باإدارة املتابعة، والتعامالت اخلا�سة؛ بناًء على اأحدث ال�سبل واملمار�سات العملية، واأف�سلها، وهي التي انبثقت عن خمرجات اإعادة - 5
الهيكلة التي متت موؤخرًا بالبنك.

وحدة ال�سبط وااللتزام

خماطر االمتثال
ي�ستند نظام البنك ملراقبة المتثال اإىل املبادئ التي تبناها موؤخرا؛ من حيث التزام جميع موظفي البنك بالقيام بواجباتهم؛ وفقا لأعلى معايري النزاهة املهنية، وتعزيز ثقافة اللتزام 

بالتعليمات، وال�سيا�سات امللزمة، وتوفري البيئة املنا�سبة ل�سمان ال�سفافيه الالزمة.
ي�ستمر البنك يف حتقيق مبداأ كفاية اللتزام مع مراعاة املحافظة على كفاءة اأدائه. يف مواجهة الزدياد الكبري للقوانني والقواعد والتعليمات الرقابية؛ وعليه فاإن جناح برنامج مراقبة 

المتثال يتطلب تعزيز مبداأ املحا�سبة، كونه اأحد اأعمدة اللتزام، وي�ستمل برنامج مراقبة المتثال يف البنك اأي�سامُ على مبادئ مكافحة عمليات غ�سل الأموال، ومتويل الإرهاب، بالإ�سافة 
اإىل اللتزام باملتطلبات الرقابية الأخرى التي ت�ستند اإىل احلاكمية املوؤ�س�سية وال�سيا�سات والإجراءات امللزمة؛ وذلك من اأجل التعرف على املخاطر املحدقة بالبنك، وكيفية الإبالغ عنها، 

وقد �سعى قطاع املخاطر بهدف حتقيق ذلك، لتوفري التدريب الالزم، وو�سائل الرقابة والتقييم ال�سرورية، واأنظمتهما؛ لتخفي�س جميع املخاطر القانونية التي قد تواجه البنك.

اأهم االإجنازات عام 2010
بعد �سدور القانون رقم )1( لعام 2010 ب�س�اأن مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�سدور الالئحة التنفيذية ذات ال�سلة، قامت وحدة مكافحة غ�سل الأموال، ومتويل الإرهاب 

برتجمة التحديثات التي احتواها القانون والالئحة على ال�سيا�سات والإجراءات التي يتبعها البنك وهو الأمر الذي اأعقبه  اتخاذ خطوات متعددة من �ساأنها التاأكد من اللتزام  بتلك 
ال�سيا�سات والإجراءات ومنها التايل:

حتديث �سيا�سات واإجراءات مكافحة غ�سل الأموال، وتنقيحها، وفقًا لقانون 2010.  -1
فر�س التعاميم ذات ال�سلة، واملطالبة باللتزام بها، وميكن تق�سيمها اإىل ق�سمني:  -2

تعاميم مل توفر لها الو�سائل التقنية اأدوات رقابية للتاأكد من تطبيقها:• 
)   كافة النقاط عن اأهمية مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وبع�س ال�سيا�سات الواجب اتباعها.

)   تعميم حول  احلوالت اخلارجية.
)   تعميم حول العتمادات امل�ستندية. 

تعاميم وفرت لها الو�سائل التقنية اأدوات رقابية؛ للتاأكد من تطبيقها:• 
)   تعميم ملوظفي خدمة العمالء حول �سيا�سات فتح احل�سابات "جتاري، اأفراد، منظمات دولية، منظمات خريية، الخ".

)   اإر�سال دليل ي�ساعد على معرفة امل�ستندات الواجب توفرها، عند فتح احل�سابات مبختلف اأنواعها.
)   تعاميم لتنظيم النقاط املتعلقة ببع�س احل�سابات اخلا�سة، وتو�سيحها مثل: "ح�سابات املتوفني، والوكالء الغري مقيمني، وال�سركاء؛ حتى ل ت�ستغل 

لعمليات غ�سل الأموال، ومتويل الإرهاب.
ت�سميم تقارير تعك�س النقاط الرئي�سية الواجب مراقبتها ب�سورة يومية، التي قد تثبت وجود عمليات غ�سل اأموال اأو متويل اإرهاب ومنها:  -3

تقرير العمليات امل�سرفية اليومية، وي�سمل "الإيداعات، وال�سحبيات، واحلوالت ال�سادرة والواردة، وعمليات ال� E-Banking، وال�سمانات، والعتمادات".• 
تقرير عمليات البيع، وال�سراء للعمالت الأجنبية.• 
تقرير فتح احل�سابات اجلديدة و احل�سابات اخلاملة واحل�سابات املتكررة.• 
تقرير حوالت ال�سريع.• 

جتهيز م�سروع ت�سنيف العمالء ح�سب القطاعات.  -4
و�سع �سيا�سات، واإجراءات تفعيل احل�سابات اخلاملة.  -5

�ستغل خدماتها يف عمليات غري �سحيحة "م�سبوهة"؛ من خالل التاأكد من �سالمة اإجراءاتها،  درا�سة ال�سيا�سات، و الإجراءات اخلا�سة بالإدارات الأخرى، التي قد تمُ  -6
وعدم تعار�سها  مع �سيا�سات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

النزول امليداين ملراجعة ملفات العمالء، والتحقق من �سحة الإجراءات املتبعة عند فتح احل�سابات.  -7
املطالبة بت�سحيح، وتعديل، وا�ستكمال قاعدة بيانات العمالء يف النظام، وحتديثها؛ وفق التعليمات املحددة.  -8

حتديث مناذج عمل دورات تدريبية؛ لتو�سيح مبادئ مكافحة  غ�سل الأموال، ومتويل الإرهاب، واآثارها، وو�سائل مكافحتها، وطرق الإبالغ عنها.  -9
التاأكيد على النقاط التي ذكرها القانون، املتعلقة مببادئ: اأعرف عميلك، من خالل بذل العناية الواجبة يف التعرف على نوعية العميل.  -10

تقييم ردود  البنوك قبل الدخول يف تعامالت مالية؛ وذلك ملعرفة مدى التزامها بالقوانني املحلية، والدولية اخلا�سة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.  -11

اأهم امل�ساريع املقبلة
 ي�سعى البنك ملواكبة التحديثات الواردة يف قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، وهو الأمر الذي تطلب اتخاذ خطوات جديدة؛ لتحديث مهام الوحدة بال�سكل املطلوب، 

وتتمثل اخلطوات القادمة يف:
ا�ستكمال نظام قاعدة بيانات خا�س بوحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.  -1

تاأهيل  �سباط الرتباط يف كافة فروع البنك، ومكاتبه.  -2
تهيئة نظام لت�سنيف العمالء؛ ح�سب درجة املخاطر.  -3

و�سع �سيا�سة قبول العمالء، من قبل  جلنة ذات عالقة، وبح�سب درجة املخاطر املرتبطة بهم.  -4
تنفيذ م�سروع ت�سنيف العمالء؛ ح�سب القطاعات.  -5

تقييم مناذج  ملفات فتح احل�سابات التجارية؛ مبا يكفل احتوائها على البيانات الأ�سا�سية.  -6
تكثيف الدورات التدريبية للموظفني.  -7

تقييم �سيا�سات، واإجراءات باقي الإدارات، اأو املنتجات، واخلدمات املقدمة ذات ال�سلة.  -8
ن�سر موا�سيع على املكتبة الإلكرتونية لتوعية املوظفني حول ماهية غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واملخاطر املرتبطة والآثار ال�سلبية املرتتبة على البنك عامة، واملوظف   -9

n .خا�سة
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قطاع العمليات المصرفية
اإدارة ناجحة باأحدث االأنظمة الأو�سع �سبكة خدمات م�سرفية يف اليمن

توجه بنك الت�سليف التعاوين و الزراعي نحو العميل، معتمدا �سيا�سة وحيدة خلدمته، و�سمان ا�ستقطابه، وهي رفع جودة خدماته الداخلية اإىل اأق�سى مدى ممكن، وباأ�سرع وقت 
متاح، وكان لبد اأن يواكب هذا الأمر انفتاح على اخلارج، ومناف�سة خلدماته يف اجلودة، وال�سرعة، والتعاطي مع اأحدث الطرق التكنولوجية؛ لتقدمي خدماتنا امل�سرفية، واإجناز 

عمليات البنك؛ مبا يلبي طموحات العميل، وي�سعره اأنه يتعامل مع اأرقى اخلدمات امل�سرفية املناف�سة لأ�سهر امل�سارف العاملية. من خالل هذا التوجه ان�سرف القطاع اإىل تق�سيم 
مهامه على اإدارات متخ�س�سة هي: 

1- اإدارة العمليات الدولية
2- اإدارة العالقات الدولية

3- اإدارة العمليات املركزية
4- اإدارة تكنولوجيا املعلومات  

اإدارة العمليات الدولية
اخليار امل�سرف للعميل واملف�سل من البنوك االأجنبية لتنفيذ العمليات امل�سرفية 

الدولية
حفل العام 2010م بعدد غري ي�سري من التطورات علي جميع م�ستويات البنك، وبالن�سبة 

لإدارة العمليات الدولية فقد حظي تطبيق خمرجات الهيكلة بالأولوية؛ �سعيًا لتلبية طموحات 
عمالئنا. وقد �سهدت الإدارة تفاعاًل كبريًا لإجناح اإ�سرتاتيجية البنك بالإ�سراع يف تطبيق 

اخلطط التنفيذية امل�ستهدفة خالل العام، واإجنازها. وعلى هذا ال�سعيد مت اإجناز:
تنفيذ الف�سل الكامل لوحدة العالقات الدولية، ووحدة )ال�سويفت( التابعة لها.• 
تنفيذ الإعدادات اخلا�سة بتطبيق ال�سيا�سات، وتطبيق اإجراءات العمل اخلا�سة • 

بالعمليات الدولية؛ وفقًا مل�سروع هيكلة البنك.
تنفيذ الإعدادات الالزمة لت�سعرية اخلدمات.• 
تنفيذ خطط العمل اخلا�سة باآليات الدورة امل�ستندية، لكل العمليات التي تتعلق • 

.)Workflow( بنظام
وا�سلت الإدارة جهودها لرفع اإنتاجية العمليات؛ للتو�سع امللحوظ يف ا�ستقطاب • 

البنك ل�سرائح، وعمالء جدد؛ حيث بلغ اإجمايل العمليات املنفذة- من اعتمادات، 
وحت�سيالت، وحوالت- خالل عام )2010م( 33،180 عملية، بن�سبة زيادة 

)63%( عن العام املن�سرم، كما ارتفع اإجمايل العمولت املح�سلة، مقابل 
العمليات الدولية املنفذة خالل عام  2010م،بن�سبة زيادة )%31(.

�سعت الإدارة منذ بداية العام، يف مبا�سرة عمليات التدريب، والتاأهيل، و�سقل اخلربات، 
واملهارات الفنية اخلا�سة بالكادر العامل بالإدارة، مع الرتكيز علي وجه اخل�سو�س على 
الكوادر العاملة يف الفروع، وذلك من خالل تفعيل فروع البنك املختلفة يف تنفيذ العمليات 

اخلارجية مبا�سرة من الفرع؛ با�ستخدام نظامنا الآيل، وكذا من خالل طرق اأكرث تقدمًا؛ 
وذلك با�ستخدام البنك الإلكرتوين، ياأتي ذلك كله تلبية لالإ�سرتاتيجية العامة للبنك التي 

تهدف اإىل ا�ستخدام الآليات، وال�سبل احلديثة خلدمة العمالء، وقد هدفت الإدارة  اأي�سا 
لتنمية املوارد الب�سرية؛ كما جتدر الإ�سارة اإىل اأن الإدارة  ما تزال �ساعية ملوا�سلة جهودها 

يف الفرتة املقبلة؛ لتقدمي خدمات جديدة تلبي احتياجات العمالء، وطموحاتهم، اإىل جانب 
تعزيز اخلدمات البنكية الإلكرتونية؛ مبا يلبي الطموح البنكي العايل لدى قيادة بنك الت�سليف 

التعاوين والزراعي.

عدد االعتمادات، واحلواالت اخلارجية بالدوالر ، ومبالغها، 
ومنوها  للفرتة من )2010-2004(:

491,117,609.32
962,602,409.29

1255
24,362

20
10

مبالغ العتمادات
مبالغ احلوالت اخلارجية

عدد العتمادات
عدد احلوالت اخلارجية

معدل النمو عن 2009
%22
%26
%46
%69

402,680,522.46
763,789,075.46

860
14,439

20
09

121,514,217.92 
854

6692

20
08

356,204,024.78

298,677,640.30
944

4394

20
07

376,388,553.97

186,441,093.80
635

3270

20
06

108,739,832.73

89,808,794.19
471

1197

20
05

101,698,347.58

8,509,780.20
90

168

20
04

23,008,110.24
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اإدارة العالقات الدولية
ربط البنك ب�سبكة وا�سعة من البنوك العاملية املرا�سلة  لنكون اأينما يفكر عميلنا 

وفقًا للهيكل التنظيمي اجلديد للبنك فاإن اإدارة العالقات الدولية هي واجهة البنك اإىل رحاب العامل اخلارجي والتي 
من خاللها يرتبط البنك ب�سبكة وا�سعة من العالقات امل�سرفية الدولية التي متكن عمالء البنك من الو�سول اإىل اأي 

مكان من العامل من خالل مرا�سلينا املنت�سرين يف جميع قارات العامل الوا�سع ب�سال�سة ودقة و�سرعة. وتنق�سم 
الإدارة اإىل ثالثة اأق�سام هي: ق�سم البنوك املرا�سلة )Correspondent Banking Section(، ق�سم القرو�س 
وامل�ساعدات اخلارجية )Foreign Loans & Aids Section(، وق�سم ال�سويفت )Swift Section(. كما اأن 

.E-Banking اإدارة العالقات الدولية  ت�سرف وتدير م�سروع البنك اللكرتوين

:)Correspondent Banking Section( البنوك املرا�سلة
نظرا للعالقة املتميزة التي تربط )كاك بنك( بالبنوك املرا�سلة اخلارجية  ونظرا اإىل امل�سداقية يف التعامل فقد بنينا 

عالقة قوية ومميزة مع البنوك املرا�سلة الرئي�سية الدولية:
Comerz-Bank ، اأملانيا • 
UBAF، فرن�سا• 
UBAE،ايطاليا • 
Bank of New York، نيويورك • 
MASHREQ BANK PSC ، الإمارات • 
Bank of Beirut ، لبنان • 
Doha Bank، قطر / نيويورك• 
NCB، ال�سعودية • 

ووفقا حلاجة البنك لبنوك خارجية م�سنفة كبنوك درجة اأوىل عاملا ولديها فروع يف عدد من دول العامل ،فقد 
قمنا بعمل خطه لتلبية حاجة عمالئنا بالتوا�سل مع عدد من البنوك يف البلدان التي ل توجد لدينا بنوك مرا�سله فيها 
والتباحث معها باإن�ساء عالقات م�سرفية متبادلة، وعلى �سوء ذلك مت التعامل مع اأف�سل البنوك املرا�سلة حديثا على 

م�ستوى كل دوله ومت فتح ح�سابات لنا طرفهم وهي كالتايل:
.)Emirates NBD Bank( بنك الإمارات دبي الوطني  -1

.)Bank AL-Bilad( بنك البالد  -2
.)Riyadh Bank( بنك الريا�س،الريا�س  -3

.)National Bank of Abu Dhabi/UAE( بنك اأبو ظبي الوطني  -4
.)Byblos Bank( )بيبلو�س بنك )بنك لبناين  -5

.)Asia Bank/Turkey( اآ�سيا بنك،تركيا  -6
.)Bank of Montreal/Canada( بنك اأوف مونرتيال،كندا  -7

.)Bank of China( البنك ال�سيني،ال�سني  -8
.)Bank of Communication( بنك الت�سالت ال�سيني  -9

حيث مت رفع عدد البنوك املرا�سلة التي مت تبادل ال�سفرات معها ال� )RMA( من 180 بنك اىل 225 بنكًا مرا�سال 
خالل عام 2010م يف خمتلف اأنحاء العامل وفقًا حلاجتنا من العمليات امل�سرفية اخلارجية )اعتمادات، وحوالت، 
و�سمانات، وغريها...( بحيث تتم تغطية العامل ب�سبكة مرا�سلني من اأف�سل البنوك العاملية داخل تلك الدول التي ل 
يوجد لنا مرا�سلني فيها، وتعد هذه البنوك اإ�سافة جديدة ل�سبكة البنوك اخلارجية التي نرتبط معها بعالقة ممتازة. 

 كما اأن البنك حافظ على عالقته املتميزة مع البنوك املرا�سلة ال�سابقة وذلك با�ستقطاب العتمادات امل�ستندية 
الواردة يف قطاع الأ�سماك، وبهذا ارتفعت ح�سة البنك من تلك العتمادات والتح�سيالت وال�سمانات اخلارجية 
الواردة. وقد كان من نتائج تلك العالقات املتميزة التي تربطنا ببنوكنا املرا�سلة هو رفع ال�سقوف الئتمانية التي 

منحت لنا مبا يكفل مترير اأكرب عدد من العمليات امل�سرفية الدولية عرب تلك البنوك.

   :)Foreign Loans & Aids Section( القرو�س، وامل�ساعدات اخلارجية
لقد تركزت اأهم املهام التي مت اجنازها خالل عام 2010 يف ق�سم القرو�س وامل�ساعدات اخلارجية يف ما يلي:

تطوير امل�ساريع ال�ستثمارية القائمة، املمولة من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي، والجتماعي:• 
م�سنع عدن للحديد - فرع حلج - حمافظة حلج.  -1

ال�سركة الدولية لال�ستثمارات ال�سياحية - فندق موفمبيك - �سنعاء.  -2
م�سنع اإنتاج الزجاج - فرع حده - �سنعاء.  -3

م�سروع الإ�سكان لذوى الدخل املحدود، لدى ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي، والجتماعي.  -4
تنمية فر�س امل�ساريع الإنتاجية املزمع متويلها من قبل الإيفاد؛ لت�سجيع املنتجات الزراعية وال�سمكية، ومتويلها؛ وخ�سو�سا املنتجات التي تتميز بها اليمن، ومنها: النب، • 

واإنتاج الع�سل، والقطن، والفواكه، والأ�سماك، وامل�ساهمة يف حت�سني م�ستوى املعي�سة لالأ�سر املنتجة يف املناطق الريفية.

:)Swift Section( ال�سويــفت
عمل هذا الق�سم على اإجناز جملة مهام تت�سل بطبيعة اإن�سائه من جهة؛ وبانفتاحه على اإدارات عدة يف البنك، من جهة ثانية؛ ومن هذا املنطلق ميكن اإجمال املهام التي اأجنزت يف هذا 

الق�سم على النحو التايل:
تنفيذ خطة لتحديث مهام )ال�سويفت(؛ من خالل حتديد الخت�سا�سات ملوظفي الق�سم، والعمل على تن�سيق مهام  )ال�سويفت(، وخمرجاته، مع الإدارات ذات العالقة: • 

)اإدارة ال�ستثمار، واإدارة العمليات الدولية، ووحدة الت�سويات، واإدارة العمليات املركزية(.
تدريب موظفي الق�سم باأحدث الطرق العلمية احلديثة.• 
ا�ستيعاب  الر�سائل ال�سادرة، من جميع الإدارات امل�ستخدمة )لل�سويفت(؛ ل�سمان اإدارة )ال�سويفت( بكفاءة عالية.• 

م�سروع البنك االإلكرتوين:
ازداد عدد العمليات املنفذة عرب نظام البنك الإلكرتوين ازديادًا كبريًا، خالل عام 2010م، خ�سو�سًا فيما يتعلق بعمليات العتمادات امل�ستندية، واحلوالت اخلارجية؛ • 

حيث بلغ عدد عمليات العتمادات التي متت عن طريق البنك الإلكرتوين )825( عملية، خالل عام 2010م، مقارنة بعدد )370( عملية، خالل عام 2009م؛ اأي بن�سبة 
زيادة )123%(، كما بلغ عدد عمليات احلوالت اخلارجية )4818( عملية، خالل عام 2010م، مقارنة بعدد )1420( عملية، خالل عام 2009م؛ اأي بن�سبة زيادة )%239( 

عن عام 2009م.
و�سل اإجمايل عدد العمليات التي متت عن طريق البنك الإلكرتوين -خالل عام 2010م - )25885( عملية.• 
بلغت اإجمايل العمليات -خالل عام 2010م بالريال اليمني- )217،883،443،459.62(.• 
بلغت اإجمايل العمليات -خالل عام 2010م بالدولر الأمريكي- )1،042،504،514.16(.• 
و�سل عدد العمالء الذين ي�ستخدمون البنك الإلكرتوين -خالل عام 2010م- عدد )291( عميال.• 

اإدارة العمليات املركزية
االأ�سرع يف االإجناز، واالأدق يف التنفيذ، و ب�سكل يرتجم معايري اجلودة، وميثل قواعد العمل امل�سريف

عمليات البطاقات، واخلدمات االإلكرتونية:
تقوم الإدارة من خالل عمليات البطاقات، واخلدمات الإليكرتونية بتنفيذ الإجراءات، والعمليات املتعلقة بخدمات القنوات الإلكرتونية، ومراجعة الطلبات املقدمة؛ للتاأكد من 

اكتمال الوثائق املرفقة، واإدخال الطلبات على النظام، وطباعة الأرقام ال�سرية اخلا�سة بها، وت�سليمها للعمالء من خالل الفروع؛ ح�سب الإجراءات املعتمدة.

92,066,351,837.93
1,972,525,522.40

9,428,920,012.35
49,861,182,043.89

64,517,554,500.66
36,909,542.39

20
10

مبالغ العمليات التي متت عن طريق E-banking حتى نهاية 2010م:
احلوالت الداخلية

ال�سمانات الداخلية
تعديل العتمادات امل�ستندية

العتمادات امل�ستندية
احلوالت اخلارجية

�سداد الفواتري

عدد عمليات البطاقات، واخلدمات االإلكرتونية حتى نهاية 2010م:
تفعيل البطائق

اإعادة املبالغ املعلقة
تعديل اأنواع احل�سابات مع العمالء

1,381تغيري ربط احل�سابات بالبطائق

12,202
1,133

50,320

20
10
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الرواتب املركزية، والفواتري:
تعد الإدارة -يف جانب الرواتب املركزية، والفواتري- قوائم بك�سوفات الأجور، والرواتب ملوظفي ال�سركات، واملوؤ�س�سات املتعاملة مع البنك؛ 
بح�سب نظام الرواتب املعتمد لدى بنك الت�سليف التعاوين، والزراعي، والإ�سراف على عمليات �سبط �سجالت الرواتب وتدقيقها؛ للتاأكد من 

�سحة احت�ساب الإ�سافات، واحل�سومات؛ وفق الإجراءات، والأنظمة املحا�سبية املعتمدة بهذا اخل�سو�س، بالإ�سافة اإىل تدقيق الفواتري، 
وا�ستالم )د�سكات( الفواتري الواردة من املوؤ�س�سات، وال�سركات التي تدمج اآليًا.

دعم اخلزينة:
مت اإن�ساء هذا الق�سم مبوجب خمرجات اإعادة الهيكلة، ومن اأعماله تنفيذ عمليات اخلزينة؛ من �سراء العمالت الأجنبية، والأوراق املالية، 
وبيعها، وا�ستقبال ودائع البنوك بكافة العمالت، وتوظيف الأموال، واأية عمليات اأخرى؛ وذلك مبا يتنا�سب مع الإجراءات، والتعليمات 
الداخلية لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي، وتعليمات البنك املركزي، واأية جهات اأخرى معتمدة. ومن اأهم اإجنازات الق�سم خالل عام 

2010م:
اأذون خزانة: • 

ما مت فتحه من اأذون خزانة، خالل عام 2010م:
واحد وت�سعون يوما عدد 155   اإذنا باإجمايل 321.100.000.000 ريال.  -1
مائه واثنني وثمانني يوما عدد 25 اإذنا باإجمايل 32.000.000.000  ريال.  -2

ثالثمائة واأربعة و�ستون يوما عدد 19 اإذنا باإجمايل  22.300.000.000  ريال.  - 2
ودائع البنوك املرا�سلة:• 

مت فتح عدد )102( وديعة لدى البنوك املرا�سلة، خالل عام 2010م، على ال�سكل التايل:
بالدرهم الإماراتي، مببلغ اإجمايل 54.841.399 درهما اإماراتيا.  -1

باليورو، مببلغ اإجمايل 157.924.997 يورو.  -2
باجلنيه الإ�سرتليني، مببلغ اإجمايل 21.850.000  جنيه اإ�سرتليني.  -3

بالريال ال�سعودي، مببلغ اإجمايل 87.000.000  ريال �سعودي.  -4
بالدولر اأمريكي، مببلغ اإجمايل 158.334.815 دولرا اأمريكيا.  -5

بالريال اليمني، مببلغ اإجمايل 3.700.000.000 ريال ميني.  -6

اإجمايل عدد املوظفني:

88689 2010
200964359 

اإجمايل املرتبات التي مت اإيداعها خالل العام بالدوالر:

5,268,750.8
3,070,336.914

2010
2009

اإجمايل املرتبات التي مت اإيداعها خالل العام بالريال:

2010
2009

36,147,227,045
23,816,628,972

عدد موظفي اجلهات، ومرتباتهم مابني عامي )2010-2009(:

املقا�سة:
يعنى ق�سم املقا�سة بتنفيذ كافة العمليات املتعلقة باملقا�سة املركزية؛ من مراجعة ال�سيكات ال�سادرة، والواردة، وتدقيقها؛ للتاأكد من اكتمالها من الناحية الفنية، والقانونية، وتنفيذ 

الإجراءات املتعلقة برتحيلها، بالإ�سافة اإىل الإ�سراف على تنفيذ كافة العمليات امل�ساندة؛ من اإ�سدار دفاتر ال�سيكات، وغريها. ويعد كاك بنك الأول يف حركة تداول �سيكات املقا�سة 
لعام 2010م.

مقا�سة ريال ميني 2010: • 
1-     عدد ال�سيكات املقدمة منا )53494( باإجمايل )186.400.228.394(   ريال مينيا.
2-     عدد ال�سيكات املقدمة علينا )53887( باإجمايل )258.138.749.165( ريال مينيا.

مقا�سة ريال ميني 2009:• 
1-     عدد ال�سيكات املقدمة منا )44777( باإجمايل )139،460،262،199( ريال مينيا.

2-     عدد ال�سيكات املقدمة علينا )3110( باإجمايل )10،940،805،375( ريال مينيا.
مقا�سة دوالر اأمريكي 2010: • 

1-     عدد ال�سيكات املقدمة منا )12715(   باإجمايل )362،605،702( دولر اأمريكي.
2-     عدد ال�سيكات املقدمة علينا )604( باإجمايل )13،871،845( دولرا اأمريكيا.

:Information Technology  اإدارة تكنولوجيا املعلومات
بنيتنا التكنولوجية دائما حديثة، لنوفر  الدقة ، وال�سرعة وال�سرية التامة

تعمل اإدارة تكنولوجيا املعلومات على )اأمتتة( جميع عمليات البنك؛ من خالل ا�ستخدام اأحدث الأنظمة، وحت�سني البنية التحتية للبنك، وتقوم الإدارة بتقدمي خدماتها جلميع فروع 
البنك، وموظفيه، وتقدمي الدعم الالزم لت�سهيل اأعمال البنك، وا�ستمراريتها بفعالية، وكفاءة عالية؛  كما تقوم الإدارة بالتعاقد مع مزودي اخلدمات، والتن�سيق معهم؛ لتقدمي الدعم  

لالأنظمة، واخلدمات؛ ل�سمان ا�ستمرارية العمل كما يجب.
املوثوقية: �سمان عدم انقطاع الأنظمة البنكية، والوجود الدائم؛ ملتابعة امل�ساكل، والطوارئ الناجمة.

امل�سوؤولية: اللتزام بالنجاح، ووقت الإجناز.
التوا�سل: بناء ثقة متبادلة مع مزودي خدمات تكنولوجيا املعلومات، وكربى ال�سركات الأجنبية؛ ليكون امتدادا للدعم التقني الذي نقدمه.

االأهداف:
تهدف اإدارة تكنولوجيا املعلومات من خالل الكادر املوؤهل بجودة عالية اإىل تقدمي الآتي:

اإدارة ال�سبكة، والتمديدات الكهربائية، وال�سبكية اخلا�سة بالبنك، ودعمها.  -1
ال�سيانة جلميع الأجهزة، والطابعات، و)ال�سرفرات(، والدعم الفني لها، يف البنك، وفروعه، و)كاك الإ�سالمي(، و)كاك للتاأمني(.  -2

البنية التحتية 
التكنولوجية:

جمموعة امل�ستلزمات واملعدات 
 ،)Hardware( اللكرتونية

والأنظمة املتخ�س�سة 
)Software(، وال�سبكات، 

احلديثة واملحدثة ب�سكل 
م�ستمر، والتي ت�سمح بتقدمي 

خدمات م�سرفية حديثة، 
بجودة )اأمان – �سرعة – دقة 

عاملية.  – ترابط( 
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اأبرز االإجنازات خالل 2010:
م�ساعفة )ال�سرفرات( الرئي�سية؛ لتخدم كال من: )كاك بنك(، و)كاك الإ�سالمي(.  -1

تو�سيع منظومة التخزين املركزي، والحتياطي يف املركز الرئي�سي للبيانات، ويف املركز الحتياطي.  -2
اإدخال نظام جديد للبنك، واعتماده ب�سكل اأ�سا�سي لكل من: كاك الإ�سالمي، و)كاك انرتنا�سونال( بجيبوتي.  -3

مت حت�سني منظومة الن�سخ الحتياطي الآلية؛ لت�ستوعب الأ�سرطة الأحدث.  -4
ي�ستعمل البنك اأف�سل الأنظمة يف العامل مبا يتعلق ب� Electronic Payment من نظام البطاقات Power Card، والطابعات لطباعة البطاقات مبختلف اأنواعها: حملية،   -5

.EMV و دولية باأحدث طرق التكنولوجيا يف العامل
.EMV اإجناز اأكرب �سبكة لل�سرافات يف اجلمهورية، واأكرب �سبكة يف نقاط البيع، با�ستعمال اأحدث طرق التكنولوجيا  -6

يوجد لدى الإدارة فريق فني متميز، قام  بتطوير الربامج التالية:  -7
 •CACMobily
 •CAC Iris
ال�سريع Speed للحوالت• 
 •CAC CRM
 •IVR Banking
 •E-Banking
 •CAC Internet
 •CAC branch bill payment
يوجد لدى البنك غرفة مركزية رئي�سية للبنك، وقد مت ت�سميمها وفقا لأعلى املقايي�س العاملية؛ حيث: • 

)   مت ا�ستخدام اأر�سية مرتفعة؛ لتوفري م�ساحة للتمديدات الكهربائية.
)   نظام مكافحة احلريق.

)   نظام مراقبة الكامريات.
)   التحكم بدرجة حرارة الغرفة؛ مبا يتنا�سب مع الأجهزة.

)   توفري  نظام اأمان؛ للدخول اإىل الغرفة املركزية.
كما ميلك البنك  موقعا احتياطيا لأجهزة )ال�سرفرات(  الرئي�سية، ويتكون من غرفة مغلقة، مع التحكم بدرجة احلرارة؛ وهذه الغرفة مو�سلة بالغرفة املركزية بالإدارة العامة، واملوقع 

يحتوى على الأنظمة املختلفة للبنك. يتم نقل البيانات بني املوقعني يف الزمن احلقيقي؛ ليكون هناك احتياطي من بيانات البنك متوفر يف كل وقت.

ال�سريع للحواالت:
تقدمي خدمات التحويالت، وتوفريها يف دقائق، مع التميز ب�سهوله اال�ستخدام ذي اجلودة العالية، والدقة يف 

التنفيذ، بامل�ستوى املماثل ل�سركات التحويالت العاملية
يقدم البنك خدمات احلوالت ال�سريعة؛ من خالل جميع الفروع، واملكاتب التابعة للبنك، طوال اأيام الأ�سبوع، مبا يف ذلك اأيام 
اجلمعة، والعطل الر�سمية، والأعياد، ب�ساعات دوام من )8 �سباحًا وحتى 8 م�ساًء(، وقد �سهد عام 2010 زيادة يف اإجماليات 
عدد احلوالت املنفذة عرب ال�سريع للحوالت، ومبالغها؛ حيث بلغ اإجمايل عدد احلوالت )نقدًا، واإىل ح�ساب( املنفذة يف عام 

2010 )456،477( حوالة، بن�سبة زيادة )70%(، عن عام 2009. واجلدول التايل يبني معدل النمو يف عام 2010، مقارنة 
بالأعوام ال�سابقة:

كما �سهد عام 2010 اإ�سافة خدمة جديدة خلدمات البنك؛ وهي خدمة ال��� )western union( اأي؛ نظام حتويل الأموال نقدًا، 
من، واإىل جميع اأنحاء العامل، يف اأ�سرع وقت، ونقدمها لعمالئنا عرب فروع  CAC BANK، ومكاتبه املنت�سرة يف جميع  اأرجاء 

n .اجلمهورية؛ لتكون يف متناول العمالء حيثما كانوا

معدل منو عدد احلواالت، ما بني )2007-2010(:
2010
2009
2008
200758,386

171,307
268,388

456,477

ن�سبة النمو لعام 2010 عن عام 2009
ن�سبة النمو لعام 2009 عن عام 2008
ن�سبة النمو لعام 2008 عن عام 2007

ن�سب النمو يف عدد احلواالت، ما بني )2007-2010(:

%193%57

%70

النقاط الداخلية التابعة للجهات االأخرى )�سركات �سرافة( النقاط الداخلية التابعة للبنك 

النقاط اخلارجية التابعة للبنك )فروع ومكاتب(

النقاط اخلارجية التابعة للجهات االأخرى )�سركات �سرافة( 

مكتب بلحاف، مكتب حي ال�سهداء 
)احلديدة(، مكتب ميناء الطوال 
الربي )حر�س(، مكتب الأمان 

)حجة(، فرع يرمي )يرمي(، فرع 
كاك الإ�سالمي )�سارع الزبريي-

جوار امل�ست�سفى اجلمهوري(، 
مكتب ال�سيدات )�سارع الزبريي-
جوار وزارة ال�سباب والريا�سة(.

�سركة امل�سجري لل�سرافة، �سركة بن �سربين احلداد لل�سرافة، 
�سركة املح�سار لل�سرافة، �سركة القطيبي لل�سرافة، �سركة �سيفان 

لل�سرافة، �سركة العودي لل�سرافة.

بنك كاك الدويل - جيبوتي.

�سركة بن يعال لل�سرافة )اململكة العربية ال�سعودية(.

نقاط تقدمي خدمات ال�سريع للحواالت، امل�سافة خالل عام 2010:

1 1 6 7

ال�سريع للحواالت
خدمة احلوالت التقليدية، بعد 
حتديثها من كاك بنك باإ�سافة 

مزايا خدمة كاك موبايلي 
مل�ستخدميها، وا�ستخدام 

نظام الكرتوين ي�سمن الدقة 
وال�سرعة وب�سكل ي�ساهي 

اخلدمات املقدمة من �سركات 
احلوالت العاملية.
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اأطلق )كاك الإ�سالمي( �سعاره املعرب عن هويته، ور�سالته، املت�سمنة اإر�ساء معايري جديدة يف �سناعة ال�سريفة الإ�سالمية، تتوافق مع ما يتميز به القرن الواحد والع�سرون من طفرة 
هائلة يف جمال التكنولوجيا، وا�ستخداماتها، ومن تطور غري م�سبوق يف بيئة الأعمال والفكر الإداري.

ياأتي هذا يف �سياق التفرد الذي عرف به بنك الت�سليف التعاوين والزراعي CAC BANK ب�سفته واحدا من اأهم البنوك اليمنية، واأكرثها ات�ساعًا، وتطورًا؛ فقد كان �سباقا ومتميزا 
بخدماته، ومنتجاته، وممار�ساته املالية وامل�سرفية.

وت�سهد النجاحات التي و�سل اإليها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي CAC BANK بامتالكه لروؤية بعيدة املدى، تتوخى خدمة العميل، وتلبية احتياجاته املادية، واملعنوية. 
اإن وجود القطاع الإ�سالمي -وهو قطاع م�ستقل ماليًا واإداريًا، وحتت اإ�سراف هيئة رقابة �سرعية- �سرورة للو�سول اإىل ذلك الطموح، تنفيذا لالإ�سرتاتيجية التي اعتمدها البنك 

لإعادة الهيكلة، وتطوير القطاع امل�سريف، وحتديثه، بهدف الرتقاء باخلدمات امل�سرفية على امل�ستوى املحلي، والعاملي، وعلى خطى قيادة البنك العليا ال�ساعية لتحقيق طموحات 
البنك امل�ستقبلية نحو الريادة.

الروؤية:
وجهتَك الأوىل ل�سريك م�سريف، بحلول اإ�سالمية مبتكرة

الر�سالة:
تقدمي اخلدمات امل�سرفية املتنوعة، ذات اجلودة العالية، لعمالئنا بحلول مالية متوافقة مع الأحكام، وال�سوابط ال�سرعية با�ستخدام اأف�سل الأنظمة الإدارية، والتقنية مبهنية عالية، 

وبيئة عمل اأف�سل، لتحقق النمو املتوا�سل، وامل�ساهمة يف خدمة املجتمع.

القيم اجلوهرية:
التم�سك مببادئ واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، يف خمتلف الأن�سطة التي يقدمها )كاك الإ�سالمي(.• 
العمل بروح الفريق الواحد.• 
اإجناز العمل بكفاءة، وفعالية، لك�سب ثقة العمالء.• 
ر�سا العميل هو مقيا�س جناحنا.• 
تر�سيخ روح النتماء.• 
امل�ساهمة يف عملية التنمية القت�سادية، والجتماعية يف املجتمع.• 

القطاع اإلسالمي
وجهتَك االأوىل ل�سريك م�سريف، بحلول اإ�سالمية مبتكرة
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تاأ�سي�س القطاع االإ�سالمي:
تنفيذا  لقرار جمل�س الإدارة، وتوا�سال لالإ�سهامات الفاعلة ل� )كاك بنك( يف خدمة املجتمع، وتتويجًا لهذه الإ�سهامات، وتاأكيدًا لتميزه، و�سمعته التي تخطت البنوك التجارية، 
جاءت فكرة تاأ�سي�س )كاك الإ�سالمي( منبثقا من )كاك بنك( ليكون قطاعا اإ�سالميا م�ستقال ماليًا، واإداريًا؛ وفقًا ملعايري اإن�ساء الفروع الإ�سالمية ال�سادرة من البنك املركزي، 

املت�سمنة اإن�ساء هيئة رقابة �سرعية، م�ستقلة؛ لتزويد عمالئنا بجميع احللول املالية امل�سرفية الإ�سالمية، وتكون املرجع الفقهي للمعامالت املالية املتوافقة مع اأحكام �سوابط ال�سريعة 
الإ�سالمية، وقد �سمت الهيئة جمموعة من العلماء الأفا�سل وهم:

اأ.د. ح�سن حممد الأهدل          رئي�س الهيئة• 
د. �سعيد احلمريي                   ع�سو الهيئة• 
د. لطف ال�سرحي                     ع�سو الهيئة• 
مت احل�سول على ترخي�س نهائي ملمار�سة العمل امل�سريف الإ�سالمي، من خالل اإن�ساء فروع اإ�سالمية، وافتتاحها.• 
مت اإعداد نظام اأ�سا�سي داخلي م�ستقل للقطاع؛ وفقًا ملتطلبات البنك املركزي مت�سمنًا )16( مادة حتدد املعايري، وال�سوابط  التي �سيتبعها القطاع يف ن�ساطه؛ وفقًا لقانون • 

امل�سارف الإ�سالمية رقم )16( ل�سنة 2009 بتعديل القانون رقم )21( ل�سنة 1996، ب�ساأن ال�سماح للبنوك التجارية، والتقليدية بفتح فروع م�ستقلة للعمل باجلمهورية 
اليمنية، وفقًا لل�سريعة الإ�سالمية، واملعايري، وال�سوابط التي ي�سعها البنك املركزي اليمني.

مت تخ�سي�س راأ�س مال، مببلغ مبدئي )5،000،000 دولر اأمريكي(، مدفوع من احلكومة.• 
مت بناء هيكل تنظيمي م�ستقل  للقطاع، مبوجب املخرجات املقدمة من ال�سركة ال�ست�سارية، التي كانت اإحدى نتائج اإعادة هيكلة البنك الأخرية.• 

اخلدمات واملنتجات:
مع ازدهار ال�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية، و�سعي البنوك الإ�سالمية نحو تطوير منتجات اإ�سالمية جديدة تواكب متطلبات العمالء، ت�سدى )كاك الإ�سالمي( ملهمة اإر�ساء عمالئه، 

من خالل تقدمي الكثري من املنتجات امل�سرفية الإ�سالمية التي تنا�سب كافة احتياجات عمالئنا مثل: )البطاقات باأنواعها، وبرنامج 'بيتي' لتمويل ال�سكن، و'�سيارتي' لتمويل اقتناء 
�سيارة، و'حور' خدمة املعامالت امل�سرفية لل�سيدات، و'مربوك' لتمويل امل�ستهلكني، ....(؛ لقد مت ت�سميم جميع املنتجات لتكون متوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، التي تعد 

القوة الدافعة لرت�سيخ قاعدة عمالئنا، وتعزيز ولئهم، وزيادة ثقتهم بنا.

اأهم امل�ساريع القائمة لكاك االإ�سالمي:
م�سروع مدينة اإمناء ال�سكني املرحلة ال�سابعة يف مدينة عدن.

نبذة عن امل�سروع:
م�سروع مدينة اإمناء ال�سكنية مبدينة عدن هو تتويج  ل�سراكة بني )كاك الإ�سالمي(، و�سركة اإمناء للتنمية العقارية؛ حيث مت توقيع 
التفاقية بني الطرفني؛ لتنفيذ املرحلة ال�سابعة من مدينة اإمناء العقارية، يف حمافظة عدن وجتهيزها. وقد ت�سمنت التفاقية متويل 

ا�ست�سناع مل�سروع اإمناء ال�سكني، ومتويل اإجارة منتهية بالتمليك للعمالء الراغبني يف �سراء �سقق، اأو عمائر �سكنية.

بطاقات )كاك االإ�سالمي(:
يهدف )كاك الإ�سالمي( لتقدمي خدمات متميزة لعمالئه، عند افتتاح اأول فرع اإ�سالمي له، بداية 2011، وهذه اخلدمات التي مت 

جتهيزها هي:
 •.Visa Electron فيزا اإليكرتون
 •.Debit Card  بطاقات اخل�سم من احل�ساب
بطاقة حور لل�سيدات.• 
بطاقة اأمريكان اك�سربي�س: American Express امل�سممة لرجال الأعمال؛ وذلك للح�سول على اأعلى م�ستوى من • 

الرفاهية، واأ�سلوب راٍق يف احلياة.
يزاول الفرع الرئي�سي ) فرع الإمام ال�سوكاين( مهامه مبقره احلايل جوار امل�ست�سفى اجلمهوري _  �سارع • 

الزبريي، ويقوم بتقدمي اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية للجمهور الكرمي، مبوجب ترخي�س نهائي من البنك املركزي؛ 
n .وفقا لأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية الغراء

اأ�سعار  ال�سقق، ب�سعر التق�سيط بالدوالر:
7 سنوات6 سنوات5 سنوات ونصف5 سنواتالنوع

)A(45,600$447.6$412.9$384.09$338.72
)B(38,600$378.8$349.56$325.12$286.72

)CT(59,100$580.12$535.22$497.80$438.99
)D(28,600$280.7$259.007$240.89$212.443
)D(27,600$270.9$249.95$232.47$205.01

اأ�سعار  ال�سقق، ب�سعر التق�سيط بالدوالر:
الدفعاألقساطقيمة الشقةالنوع

A45,600$25%عند  الحجز
B38,600$30%خالل  البناء

CT59,100$45%عند االستالم
D27,600$
D28,600$

تفا�سيل امل�سروع:
محافظة عدن بمنطقة الحسوه - أبو حربة، على طريق البريقةموقع امل�سروع
 13مليون دوالر أمريكيتكلفة امل�سروع

عمارةعدد العمائر ال�سكنية  54
مناذجمناذج العمائر ال�سكنية  5ABDCT

�سقةعدد ال�سقق ال�سكنية  512
من  خم�س �سنوات اإىل �سبع �سنواتمدة التمويل

هيئة الرقابة ال�سرعية
ت�سم يف ع�سويتها خرباء 

معروفون وم�سهود لهم يف 
الفقه القت�سادي الإ�سالمي، 

واأ�ساتذة متخ�س�سون يف 
التعامالت املالية الإ�سالمية، و 
فقهاء معتمدون و جمازون يف 
الجتهاد والفتاوى الإ�سالمية، 

و تتوىل الهيئة عملية مراقبة 
وفح�س واعتماد جميع 

العمليات التنفيذية والإدارية 
واإجراءات العمل اخلا�سة 

بتقدمي جميع اخلدمات التي 
يقدمها القطاع الإ�سالمي، ومبا 

ي�سمن اللتزام باأ�سول العمل 
و التعامل امل�سريف الإ�سالمي.
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جاء تكوين قطاع ال�ستثمار يف بنك الت�سليف التعاوين والزراعي كمثيلة من القطاعات املختلفة  نتيجة للتحديثات التنظيمية والهيكلية التي تبناها البنك يف م�سرية بنائه للموؤ�س�سة 
املالية الرائدة وكم�ساهمة يف ارتقاء القطاع امل�سريف اليمني اإيل امل�ستوى الذي يلبي طموح املجتمع ويحقق اأهداف الدولة يف خلق بيئة مالئمة لال�ستثمار وجذب امل�ستثمرين 

والإ�سهام يف النمو ودعمًا لإن�ساء ال�سوق املايل )البور�سة( وحتقيق ال�ستقرار القت�سادي من خالل الإ�سهام الفعال يف ا�ستقرار �سعر ال�سرف للدولر مقابل الريال اليمني 
بالتعاون الفعال مع البنك املركزي كخطوة جبارة  انفرد بها البنك عن طريق قطاع ال�ستثمار خالل العام 2010م.

و يرتكز دور قطاع ال�ستثمار يف املهام التالية: )اإدارة �سيولة البنك بجميع العمالت، اإدارة النقد الأجنبي وتوفري الحتياج منه، اإدارة ح�سابات ال�سركات التي ي�ساهم بها البنك( 
وتعمل اإدارة ال�ستثمار على زيادة الأرباح املحققة للبنك من فوائ�س الأموال، وذلك بتنفيذ عملياتها من خالل توظيف م�سادر الأموال املتاحة يف اأدوات متنوعة من ال�ستثمارات 
املحلية مثل )اأذون اخلزانة، ال�سندات احلكومية، امل�ساهمة يف ال�سركات املحلية والتابعة( وكذا ال�ستثمار الدويل مثل ال�ستثمار يف �سناديق ال�ستثمار العالية العوائد وم�سمونة 

راأ�س املال.
 عالوة على ذلك فقد قام قطاع ال�ستثمار بتو�سيع قاعدة عمالئه من خالل تاأ�سي�س عالقات جديدة مع جمموعة من �سركات اخلدمات املالية اإ�سافة اإىل تعزيز العالقات بني البنوك 

التقليدية والإ�سالمية يف املنطقة بهدف تنويع اخلدمات املقدمة لأكرب قاعدة من العمالء لتعزيز ا�ستقرار ودائع العمالء، وتاأكيدًا على ذلك يقوم القطاع با�ستثمار م�سادر الأموال 
وا�ستخدامها بالعتماد على �سلم ال�ستحقاق الذي يعتمد على املوائمة بني طلبات العمالء على ال�سيولة.

وقد �سهد العام 2010م حتول اإدارة ال�ستثمار اإيل قطاع ال�ستثمار من خالل جمموعة من اخلطوات والأعمال التنفيذية نوجزها يف التايل:
اختيار نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�ستثمار. - 1
اختيار مدراء لالإدارات التابعة للقطاع.- 2
 بناء خطة اإ�سرتاتيجية للقطاع يف اإطار اإ�سرتاتيجية البنك.- 3
 تعيني روؤ�ساء الأق�سام وفق م�سروع الهيكلة وتطبيق خمرجاتها.- 4
ا�ستكمال جتهيز غرفة التداول للعمالت املختلفة  التي تدير كل عمليات البنك الدولية وا�ستثماراته  بطريقة حديثة تتواكب مع متطلبات الأ�سواق العاملية وملبية حلاجة - 5

العمالء.
 ت�سكيل اللجان اخلا�سة بال�ستثمار واملرا�سلني وتفعيلها.- 6

وهي: اإدارتني  خالل  من  املر�سومة  الإ�سرتاتيجية  اأهدافه  وحتقيق  البنك  ر�سالة  تو�سيل  يف  م�سئوليته  ال�ستثمار  قطاع  ويتحمل 
اإدارة ال�ستثمار• 
اإدارة غرفة التداول والو�ساطة املالية • 

قطاع االستثمار
اأموالنا حتقق عائد اأعلى و وخماطر اأقل، وتنمية م�ستدامة يف اقت�ساد م�ستقر
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اأهم ا�ستثمارات 2010م 
�سركة كاك للتاأمني                        بن�سبة م�ساهمة 21%        اأ/عبدالله ب�سري )الرئي�س التنفيذي لل�سركة(• 
�سركة الأمن وال�سيانة                  بن�سبة م�ساهمة 25%    اأ/حممد �سعيب )الرئي�س التنفيذي لل�سركة(• 
�سركة كاك لتقنية املعلومات           بن�سبة م�ساهمة 30%        اأ/�سالح با�سا )الرئي�س التنفيذي لل�سركة(• 
�سركة كاك للت�سويق والإعالن       بن�سبة م�ساهمة 30%        د/ حممد املن�سوب )الرئي�س التنفيذي لل�سركة(• 

الدور الريادي للبنك يف املحافظة على �سعر العملة املحلية مقابل الدوالر

�سهد ال�سوق املحلي منذ بداية �سهر اأغ�سط�س 2009م اأزمة تتمثل يف زيادة الطلب على الدولر نتيجة انخفا�س كمية الدولرات 
املباعة يف ال�سوق مما ولد طلب على �سراء الدولر من ال�سوق املحلي نتج عنه ارتفاع ال�سعر ب�سكل مت�سارع وميكن اإيجاز الأ�سباب 

يف التايل:
 تاأخر اجلهات الرقابية يف التدخل و رف�س اأية طلبات من البنوك ل�سراء الدولر خارج اإطار املزادات املعلنة.- 1
رفع البنوك من حجم طلباتها لتغطية احتياجاتها ملدة اأطول من املعتاد.- 2
انت�سار الإح�سا�س بالقلق ب�سان �سعر ال�سرف اإىل ال�سريحة املتو�سطة من الأعمال و املودعني و بالتايل توجههم نحو - 3

حتويل ما لديهم من �سيولة بالريال اليمني اإىل الدولر.
 نتيجة لرتفاع �سعر الدولر بادر التجار الكبار بال�سغط يف حت�سيل اأموالهم من ال�سوق و حتويلها اإىل دولر.- 4
املدينني الذين ف�سلوا يف ال�سابق القرتا�س من البنوك بالدولر الأمريكي- نتيجة لنخفا�س �سعر الفائدة عليه باملقارنة - 5

مع الريال اليمني- بادروا اإىل تغطية مديونياتهم او حتويلها اإىل الريال اليمني و بالتايل �سراء الدولر الأمريكي مببالغ 
ترتفع بارتفاع �سعر ال�سرف.

العمالء الكبار ممن اعتادوا ا�ستثمار اأموالهم بالريال اليمني على �سكل ودائع والقرتا�س على ذمتها بالدولر الأمريكي - 6
لتمويل اأن�سطتهم – والذين كانوا م�سدر عر�س الدولر يف بداية هذه املمار�سات - عادوا بطلبات ك�سر ودائعهم بالريال 

اليمني و حتويلها اإىل دولر اأمريكي، و ارتفعت املبالغ املطلوبة نتيجة هذا ال�سبب بارتفاع �سعر ال�سرف.
ان�سحاب ال�ستثمارات اخلارجية التي كانت قد دخلت اإىل البالد لال�ستفادة من �سعر الفائدة املرتفع بالريال اليمني و - 7

حتويلها اإىل دولر اأمريكي. و بزيادة الطلب على الدولر– نتيجة اخلوف من ارتفاع �سعره- ارتفع ال�سعر اأكرث.

نظرة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي 
من خالل الأحداث املتالحقة والتي �سببت عدم التوازن يف ال�سوق املحلي يف �سعر �سرف الدولر مقابل الريال  وعدم الثقة 
بالريال عند الغالبية من التجار واأ�سحاب روؤو�س الموال وجعل املناخ منا�سب للم�ساربني وال�سما�سرة يف حتقيق اأهدافهم.

لذا متت املبادرة من قيادة بنك الت�سليف التعاوين والزراعي بدخوله ال�سوق بهدف منع امل�ساربة يف ال�سوق املحلي و خلق 
ال�ستقرار والطمئنان لدي املوردين لل�سلع و امل�سافرين لغر�س العالج اأو الدرا�سة وتوفري العمالت املطلوبة من النقد الأجنبي 

و�سوًل اإيل ال�ستقرار يف اأ�سعار ال�سرف كعمل وطني.
 وعمل على التايل:

اإيجاد م�سادر للعمالت الأجنبية من جهات خارجية )تفعيل احلوالت الواردة( و�سخها يف ال�سوق املحلي لتخفيف • 
العبء على احلكومة وامل�ساهمة يف تعزيز العملة املحلية.

املبادرة باآلية عمل تت�سمن تغطية الطلبات لذوي املبالغ ال�سغرية وباأ�سعار منخف�سة مع النزول التدريجي.• 
التوجيه نحو �سراء الريال ال�سعودي بخطوات منظمة ومتزامنة مع تخفي�س ال�سعر دون اأي تاأثري على ال�سعر يف • 

ال�سوق واإجراء عملية الرتحيل والبيع مقابل الدولر واإعادة �سخ الدولرات املباعة لل�سوق. 
عمل عقود اآجلة وتثبيت اأ�سعار ال�سرف للدولر مقابل الريال  لتخفيف القلق عند اغلب العمالء من ارتفاع ال�سعر يف • 

امل�ستقبل.
و�سع اأ�سعار �سرف متميزة لعمالء ال� E-Banking يف النظام.• 

توفري العمالت الأجنبية للعمالء والبنوك املحلية  ل�سداد التزاماتهم ح�سب احلاجة.• 
وقد ا�ستطاع البنك يف ظل اأزمة الدولر وبعزمية القيادة العليا من احلد من الرتفاع املت�ساعد ل�سعر الدولر مقابل الريال اليمني  يف ال�سوق املحلي وا�ستمر القطاع مع القيادة 

العليا للبنك  يف دعم القت�ساد اليمني متم�سكا بدور الرياده حتى جنح يف تخفي�س اأ�سعار ال�سرف اإىل 214 ريال لكل دولر وا�ستقرارها بالتن�سيق مع القطاع امل�سريف على النحو 
التايل:
التن�سيق الدائم مع البنك املركزي حول اأ�سعار ال�سرف ومنع الت�سارب بالعمالت داخل ال�سوق املحلي.- 1
التن�سيق مع البنوك املحلية وتوحيد الأ�سعار ملا فيه م�سلحة القت�ساد الوطني.- 2
تفعيل الإقرا�س بني البنوك وتعزيز العالقات فيما بينهم مبا ي�سهم بتغطية احتياجات الآخر.- 3
تو�سيع العالقة مع ال�سرافني و�سركات ال�سرافة امللتزمني يف ا�ستقطاب و�سراء العمالت الأجنبية.- 4
التن�سيق مع البنوك املحلية ملواجهة ال�سحوبات النقدية وخا�سة العمالت الأجنبية والتفاق على اآلية موحدة.- 5

وقد حقق البنك من ذلك الكثري على امل�ستوى املحلي والدويل.

املكا�سب على امل�ستوى املحلي
حاز البنك على ثقة القيادة ال�سيا�سية والبنك املركزي يف القدرة على اإدارة الأزمة بحكمة والو�سول اإيل الهدف املن�سود.- 1
اإحكام ال�سيطرة على ال�سوق من خالل خلق التحالفات املختلفة مع البنوك املحلية وبع�س ال�سرافني امللتزمني وحتديد اآلية الأ�سعار يف ال�سوق.- 2
منع امل�ساربة يف ال�سوق املحلي من خالل التوجه يف ا�ستقطاب العمالت الأجنبية املختلفة من اأيدي امل�ساربني واإقناع البنك املركزي بالقيام بعملية الرتحيل والبيع مقابل - 3

الدولر خارجيًا بعد اإيقاف الرتحيل من قبل ال�سرافني.
القيام ببيع الفائ�س من الدولر للبنك املركزي والبنوك املحلية وزرع الطمئنان وا�ستقرار اأ�سعار ال�سرف.- 4
ا�ستقطاب عدد لي�ستهان به من العمالء اجلدد لثقتهم بالبنك والذين ميثلون ال�سريحة الكبرية من عمالء ال�سرافني وال�سما�سرة بدوره �ساهم يف منو ا�ستثمارات البنك - 5

على امل�ستوى املحلي والأجنبي وخلق ا�ستقرار �سعر ال�سرف يف ال�سوق املحلي.
خلق ال�ستقرار والطمئنان لعمالء البنك بتوفري العمالت الأجنبية املطلوبة وباأ�سعار تف�سيلية عن ال�سوق املحلي وك�سب ر�ساء العميل بالوفاء بالتزاماته اخلارجية يف - 6

الوقت املحدد.

املكا�سب على امل�ستوى الدويل
ك�سب ثقة البنوك املرا�سلة من خالل الوفاء باللتزامات اخلارجية يف املوعد املحدد.- 1
ا�ستقرار �سعر ال�سرف وهدوئه عك�س نظرة جيدة عن البالد مما جعل بع�س البنوك الأجنبية تعيد التفكري يف اإيقاف تعاملها مع البنوك اليمنية.- 2
زيادة حجم التزامات البنك املتنامية تعك�س الزيادة يف حجم النمو مما �سهل تكوين عالقات جديدة مع بنوك و�سركات خارجية.- 3
عملية ا�ستقطاب العمالء اجلدد وخ�سو�سًا عمالء ال�سرافني اأثمر يف التفكري بتكوين عالقات مع الدول ال�سناعية مثل ال�سني وغريها.- 4

ومن خالل النقاط املذكورة وال�ستفادة من اإدارة الأزمة فقد ا�ستطاع البنك من تنويع م�سادر الدولر بدًل من العتماد على م�سدر وحيد وبالتايل تغطية احتياج البنك من العملة 
n .الأجنبية ملقابلة التزامات عمالئه، وكذا بيع الفائ�س لل�سوق املحلي خللق ا�ستقرار يف �سوق النقد الأجنبي

منو اال�ستثمارات املحلية مقارنة مع خم�س �سنوات �سابقة

منو اال�ستثمارات االأجنبية مقارنة مع خم�س �سنوات �سابقة
2010
2009
2008
2007
2006

2010
2009
2008
2007
2006

26,369,951
23,179,688

11,926,476
12,189,072

5,044,769

133,212,395
89,651,653

73,511,540
39,627,509

21,019,160

اأ/ عبدالله ب�سري

اأ/ �سالح با�سا

اأ/ حممد �سعيب

د/ حممد املن�سوب
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خدمات ال�سركات ال�سناعية والزراعية
يت�سم العمل يف اإدارة خدمات ال�سركات ال�سناعية والزراعية بالتقنية العالية لتلبية 

كافة الحتياجات اخلا�سة بالأن�سطة ال�سناعية والزراعية ب�سورة فاعلة.
وكون هذه الإن�سطة القت�سادية تعد من اأهم روافد التنمية الوطنية، فقد اأوىل البنك 
الإهتمام الأكرب لها من خالل تقدمي املزيد من اخلطوط الئتمانية "القرو�س امل�سرتكة" 
ومتكني البنك من القيام بتمويل م�ساريع عمالقة مببالغ كبرية ل ميكن توفريها اإل عرب 

متويالت م�سرتكة من عدة بنوك. 
ويتم التمويل وفق موؤ�سرات اجلدوى القت�سادية للم�سروع .وتقييم امل�سروع 

بعد درا�سته من قبل املتخ�س�سني يف الإدارة كما تخ�سع عمليات منح الئتمان يف 
املجالت ال�سابقة طبقا لتعليمات البنك املركزي وال�سيا�سات الئتمانية للبنك. 

وتقدم الإدارة اخلدمات التالية:
متويل م�ستلزمات ومواد الإنتاج.• 
متويل �سراء الآلت واملعدات.• 
اخلدمات التجارية الآخرى.• 

خدمات ال�سركات العقارية واملقاوالت
تقوم الإدارة بتقدمي اأف�سل اخلدمات العقارية املتخ�س�سة للتمويل العقاري واأعمال 

املقاولت تتمثل يف خدمات التالية:
متويل ال�ستثمار العقاري )جتاري � �سكني � تطوير الأرا�سي(.• 
قرو�س على ذمة الأعمال املنجزة.• 
خطابات ال�سمان.• 

ولعل اأهم ما يعزز متانة وقدرة التمويل العقاري للقيام بكافة خدماته امل�سرفية 
وتلبية الحتياجات التمويلية للعمالء، وجود الكفاءات املخ�س�سة يف معامالت 

ال�سوق العقارية املختلفة وقدرتها على توليف جمموعة من خدماتنا امل�سرفية ملقابلة 
الحتياجات املختلفة للعمالء التي تتوافق مع تدفقاتهم النقدية احلالية وامل�ستقبلية 

مقدمني لهم الن�سح والإر�ساد لتوجيه ا�ستثماراتهم العقارية نحو الفر�س ال�ستثمارية 
املنا�سبة اأخذين بالعتبار اجتاهات ال�سوق املحلية والعاملية.

خدمات املوؤ�س�سات وال�سركات التجارية
تقدم الإدارة جميع الحتياجات الئتمانية املتنوعة للموؤ�س�سات وال�سركات التجارية 

املحلية والأجنبية من خالل منح الت�سهيالت الئتمانية املالئمة لتفي باملتطلبات اخلا�سة 
بهم. وت�ستخدم هذه الت�سهيالت الإئتمانية لتمويل راأ�س املال العامل، وتت�سمن 

الت�سهيالت املمنوحة من قبل البنك:
ال�سحب على املك�سوف.• 
القرو�س ق�سرية ومتو�سطة الأجل.• 
التمويل امل�ستندي.• 
العتمادات امل�ستندية اخلا�سة بال�سترياد والت�سدير.• 
التحا�سيل امل�ستندية.• 
 خطابات ال�سمان.• 

يقوم قطاع ال�سركات بتقدمي كافة اخلدمات الئتمانية لل�سركات املحلية والأجنبية وذلك وفقًا لحتياجات ومتطلبات كل �سركة ومبا يتالءم مع اأن�سطتها من خالل جمموعة متكاملة من 
املوظفني املوؤهلني علميًا ومهنيًا والقادرين على درا�سة متطلبات ال�سركات وتقدمي اأف�سل اخلدمات وال�ست�سارات املالية املتميزة فى كافة القطاعات القت�سادية املختلفة. حيث متكن 
البنك من ت�سدر مركز الريادة وتعزيز ح�سته ال�سوقية يف حجم الت�سهيالت املبا�سرة بني البنوك التجارية العاملة يف اليمن لعام 2010م وذلك بح�سب البيانات املن�سورة من البنك 

املركزي.
ويتم منح هذه الت�سهيالت ب�سكل يخدم الحتياجات اخلا�سة بن�ساط كل �سركة وفقا ملتطلباتها ومبا يخدم التنمية الوطنية ال�ساملة والوفاء مب�سوؤولياتنا جتاه املجتمع الذي ننتمي 

اإليه على الوجه الأمثل. 
ويهدف بنكنا اإىل تقدمي اأف�سل اخلدمات بال�سرعة املمكنة ومبهنية متميزة، والعمل الدائم على تعزيز وتوطيد اأمنت العالقات مع عمالئه، فقد مت اإ�ستحداث الإدارات املتخ�س�سة 

التي ترعى كل منها تخ�س�س لقطاع اقت�سادي معني ، بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإننا نطبق مفهوم "اإدارة العالقة ال�ساملة" التي مبوجبها يقوم قطاع ال�سركات بالهتمام بكافة احتياجات 
عمالئه امل�سرفية من قبل مدير احل�ساب �سواء كان ذلك لدى اإدارات القطاع اأو خدمات البطاقات اأو اخلزينة اأو القرو�س ال�سخ�سية اأو الإدارة الدولية اأو اإدارة ال�ستثمارات. وتقوم 

فل�سفة القطاع على تعزيز العالقات البنكية املتينة طويلة الأمد مع عمالئه بدًل من الرتكيز على الأرباح ق�سرية الأمد.

13,818,103.26 

2010

2009

2008

2007

2006

2005
21,733,834.06

15,398,775.50 
31,147,228.30

43,586,124.00 
56,826,961.00

60,894,262.00 
65,975,630.00

60,232,704.50 
72,135,856.30

77,462,932 
59,814,016.00

املبا�سرة  الت�سهيالت  اإج��م��ايل 
اإجمايل الت�سهيالت غري املبا�سرة

حجم الت�سهيالت امل�ستغلة خالل ال�ستة االأعوام ال�سابقة

قطاع الشركات
الوجهة االأوىل لل�سركات العاملة يف اليمن
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بـاقات منتجات كاك بنك
منتجاتنا تتجاوز احلا�سر وتبلغ امل�ستقبل.. لتلبي رغبات جميع العمالء



زاجل  جتاوز حاجز امل�سافة باقة زاجل  
باقة اخلدمات امل�سرفية لليمنيني املغرتبني

لأول مرة يف اليمن من بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ..
باقة فريدة من اخلدمات امل�سرفية املتميزة تلبية للمتطلبات والحتياجات امل�سرفية للمغرتبني اليمنيني.

 Cac Mobily لعمالئه املغرتبني التحويل اللكرتوين والنقدي لبلدهم عرب خدمتي Cac Bank وتت�سمن اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها
وال�سريع للحوالت ، وكذلك خدمتي عائلتي والطالب اجلامعي فتتيح لك اأن تكون حقًا بني عائلتك قريب من تفا�سيل حياتهم، ومطلع على 

تطورهم التعليمي، وكذلك خدمة Cac Onlin على النرتنت وباقة التوفري والبطاقات الدولية �ستجعل ال�سورة اأكرث و�سوحا ومتكنك من 
اإدارة اأعمالك واأموالك يف اليمن وباأف�سل الطرق.

 
املنافع التي �سيح�سى بها العمالء:

خدمات م�سرفية متكاملة وتتنا�سب مع احتياجات عمالءنا اليومية و�سيكون با�ستطاعتهم اجناز كل ما يحتاجون اليه.• 
توفري والوقت واجلهد مع خدمتي ال�سريع للحوالت و التحويل اللكرتوين عرب Cac Mobily وبكل امان و�سهولة.• 
خدمة Cac Onlin عرب النرتنت �سهولة يف الجراءات، وجودة اأعلى ووقت اقل لنهاء املعامالت امل�سرفية.• 
ح�سابات التوفري باقة متميزة لتلبي احتياجات ورغبات اليمنيني املغرتبني.• 
اأمان و�سهولة يف الو�سول للح�سابات يف اليمن عرب البطاقات الذكية من كاك بنك، حول لعائلتك وفق املبالغ النقدية املراد تخ�سي�سها • 

لكل فرد من ا�سرتك.
Cac Onlin وكذلك ميزة التمكن من حجز •  خدمة الطالب اجلامعي تتيح لك الطالع واملتابعة للتطور التعليمي لأولدك عرب خدمة 

املقاعد وت�سديد الر�سوم الدرا�سية يف اجلامعات واملعاهد واملراكز التدريبية املعتمدة يف اجلمهورية اليمنية عرب Cac Mobily بكل 
�سهوله وي�سر.
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قم باإدارة ح�ساباتك وت�سديد التزاماتك..
بلم�سة زر

CAC Mobily كاك موبايلي
قم باإدارة ح�ساباتك وت�سديد التزاماتك بلم�سة زر

بوا�سطة برنامج كاك موبايلي، اأو بوا�سطة هاتفك املحمول SMS ميكنك مبا�سرة: 
�سداد فواتري الهواتف املحمولة والثابتة و فواتري الكهرباء و املياه.• 
خدمة دفع قيمة م�سرتياتكم من ال�سلع واخلدمات.• 
خدمة طلب ك�سف ح�ساب و ال�ستعالم عن الر�سيد و اأ�سعار العمالت الأجنبية.• 
خدمة حتويل الأموال من ح�سابك اإىل ح�ساب اآخر يف البنك.• 
التحويل بني عملتي الريال اليمني والدولر الأمريكي.• 
تنفيذ العديد من اخلدمات امل�سرفية الأخرى وهناك الكثري من املزايا.• 

ن�ستثمر يف  التكنولوجيا لنوفر لك الوقت واجلهد.

بلم�سة زر منكنك من اإدارة ح�ساباتك و�سداد التزاماتك ومعرفة كل ما يتعلق بح�ساباتك يف البنك يف اأي وقت وحيثما كنت. 
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E-Banking  البنك االلكرتوين
الأنك االأهم نرافقك اأينما ذهبت..

النظام امل�سريف املتكامل مينح مدراء ال�سركات من احل�سول على اخلدمات امل�سرفية املختلفة من اأي مكان يف 
العامل ويف اأي وقت، وذلك عرب �سبكة الإنرتنت، وباأعلى معايري الأمان وال�سرية الإلكرتونية يف العامل، ميكنك:

فتح الإعتمادات امل�ستندية من اأي مكان يف العامل.• 
تنفيذ احلوالت اخلارجية.• 
فتح ال�سمانات اخلارجية واملحلية ويف اأي وقت.• 
التحويل من ح�ساب اإىل ح�ساب اأخر يف نف�س ح�سابات العميل.• 
�سداد جميع اأنواع الفواتري)الكهرباء- املياه-الهاتف الأر�سي-الهاتف املحمول(• 
اإ�ستعرا�س ك�سوفات احل�ساب وال�ستعالم عن اأ�سعار �سرف العمالت.• 
ا�ستعرا�س ال�سقف الإئتماين.• 
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االأمـــــــــــــــــان.. االأ�ــــــســــــهــــــل.. االأ�ــــــســــــرع
www.cacbank.com.ye

CAC Online  كاك اأون الين
ح�سابك يف متناول يديك..

مواكبة لرغبات واحتياجات عمالئنا الكرام وت�سهيل معامالتهم امل�سرفية وتزويدهم ببيئة اآمنة )خدمة كاك اون 
لين(، عرب النرتنت:

البيانات والعمليات امل�سرفية على درجة عالية من الأمان وال�سرية ومن خالل تقنية متطورة.• 
اإمكانية ا�ستخدام اخلدمة خالل 24 �ساعة.• 
متكني العميل من الطالع على العملية التي يرغب القيام بها وا�ستعرا�س ح�ساباته. • 
اإمكانية ا�ستخدام اخلدمة من اأي مكان تتوفر به خدمة النرتنت.• 
�سهولة الإجراءات، جودة اأعلى ووقت اأقل لإنهاء املعامالت امل�سرفية.• 
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اأكرب �سبكة �سراف اآيل
ت��غ��ط��ي ك���اف���ة اأن����ح����اء حم���اف���ظ���ات اجل���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة

ال�سرافات االآلية
اأكرب �سبكة �سراف اآيل تغطي كافة اأنحاء حمافظات اجلمهورية اليمنية

لأن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي يدرك قيمة الوقت ويحر�س على توفري اخلدمات امل�سرفية احلديثة التي تلبي 
رغبات وتطلعات عمالئه فقد و�سع خدمة ال�سراف الآيل لعمالئنا الراغبني يف احل�سول على خدمات م�سرفية اآلية 
فورية متنوعة، فاخلدمة متاحة على مدار ال�ساعة مبا يف ذلك اأيام اجلمع والعطل والأعياد ويف مواقع متميزة حيث 

وبلغت عددها للعام 2010 )124( �سراف ايل، وتوفر عليك الوقت واجلهد.

حيث ميكنك احل�سول على جمموعة من اخلدمات الآلية املميزة:
ال�سحب النقدي. • 
ال�ستف�سار عن اأر�سدة ح�ساباتك. • 
احل�سول على ك�سف ح�ساب فوري خمت�سر.• 
�سحب راتبك ال�سهري  مبجرد حتويله اإىل البنك .• 
املحلية •  البنوك  CAC BANKاأو  عن  ال�سادرة  كارد  واملا�سرت  الفيزا  بطاقات  حلملة  فوري  نقد  على  احل�سول 

والدولية الآخرى.
والعديد من املزايا ..• 
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ال�سريع للحواالت
حتويل االأموال يف حلظات..

حتويل الأموال نقدًا وب�سكل مبا�سر و�سريع دون احلاجة لفتح ح�ساب بنكي، عرب نظام اآيل حديث يتم فيها �سرف 
احلواله للم�ستفيد وتتميز:

اإمكانية ا�ستالم احلواله للم�ستفيد من كافة مراكز وفروع البنك واملنت�سرة يف جميع حمافظات اجلمهورية • 
والبالغة )81( فرع و مكتب للعام 2010م.

اأ�سعار عمولت مناف�سه وخمف�سه جدًا .• 
�سهوله و�سمان و�سرعه اإر�سال احلواله وا�ستالمها من اأي مركز اأو فرع فيه خدمه ال�سريع للحوالت .• 
�سبكه وا�سعة من الفروع واملكاتب وال�سرافني داخليًا وخارجيًا بدول اخلليج.• 
الدوام من ال�ساعة 8 �سباحًا – 8 م�ساءًا مبا فيها اجلمعة والعطل الر�سمية.• 

حل�������ظ�������ات.. يف  الأم��������������������وال  حت�������وي�������ل 
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القر�س ال�سخ�سي
كل ما ر�سمته يف خيالك.. بب�ساطة يتحقق!

اإذا  كنت تبحث عن قر�س ل�سداد التزاماتك اأو ترميم منزلك، اأو مواجهة م�ساريف طارئة اأو حتى ال�ستمتاع برحلة 
اإىل اخلارج.  يقدم لك CAC BANKكل ما حتتاجه!

فيمكنك احل�سول على قر�سك ال�سخ�سي مببلغ اأعلى ي�سل اإىل 10 اأ�سعاف راتبك ال�سهري مع فرتة �سداد ت�سل 
اإىل 24 �سهرًا. 

يف حالة ا�ستيفائك لل�سروط ما عليك اإل التوجه اإىل اقرب فرع للبنك و ا�ستكمال النماذج اخلا�سة بالقر�س 
ال�سخ�سي. 

واالأكرث من ذلك:
احل�سول على التمويل خالل 24 �ساعة يف حالة ا�ستكمال متطلبات القر�س. • 
اأق�ساط �سهرية مت�ساوية.• 
اأرباح منا�سبة وتناق�سية بح�سب ر�سيد القر�س. • 
يف حالة الت�سديد املبكر تلغى الأرباح عن باقي مدة القر�س. • 
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ــــح حـــقـــيـــقـــة ــــب ــــ�ــــس مــــــعــــــنــــــا.. اأحـــــــــالمـــــــــك ت

القر�س احل�سن
ا�سرتي الذي تريد.. وعلينا الت�سديد

ملوظفي القطاعني احلكومي واخلا�س والذي �سمم مبزايا عديدة اأهمها �سقف القر�س والذي ي�سل اإىل 6 اأ�سعاف 
الراتب ال�سهري وطول فرتة ال�سداد والتي ت�سل اإىل 12 �سهر وبدون اأرباح.

تامني �سراء كافة الحتياجات من )الأثاث واملفرو�سات- الأجهزة املنزلية- الإلكرتونيات والأجهزة الكهربائية- 
مواد البناء والأدوات ال�سحية- م�ستلزمات وقطع غيار ال�سيارات وغريها الكثري(، ومميزاته:

عدم احت�ساب اإي اأرباح اأو فوائد، وب�سروط مي�سرة واإجراءات �سريعة.• 
املطلوبة •  ال�سلعة  على  ي�سمن ح�سولكم  والذي  الكبرية  التجارية  املحالت  من  كبري  عدد  ت�سم  توفري لئحة 

وب�سعر مناف�س.
اإمكانية احل�سول على قر�س ح�سن حتى يف ظل وجود قرو�س اأخرى على اأن ل يتجاوز اأق�ساطها ال�سهرية • 

عن 50% من اإجمايل الدخل ال�سهري.
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نقاط البيع
الت�سوق املريح وال�سهل

خدمة نقاط البيع ]�سبكة CAC BANK[ هي نظام اآيل لتحويل الأموال اإلكرتونيًا، حيث ميكنك عرب • 
اأو املحالت التجارية املتوفر بها هذه  اأي املعار�س  هذا النظام من ت�سديد قيمة م�سرتياتك من 
اخلدمة )خدمة نقاط البيع( واملنت�سرة يف جميع اأنحاء اجلمهورية اليمنية وعددها )447( نقطة 

بيع.
اإىل جانب •  التقنيات  اأف�سل  با�ستخدام  باعلى معايري اجلودة  البيع  نقاط  CAC BANK خدمة  يوفر 

ال�سرعة يف تنفيذ العملية مع املحافظة على امن و�سرية املعلومات وتوفري الدعم وال�سيانة.
ح�سب •  �سهري  اأو  اأ�سبوعي  ب�سكل  البيع  نقاط  عمليات  بك�سف  العمالء  تزويد  اىل  بالإ�سافة 

الطلب، واأي�سا جميع اأجهزة نقاط البيع لديها خا�سية عمل املوازنات اأوتوماتيكيًا اأو يدويا ومن 
ثم توفري الوقت واجلهد على التاجر.

46
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بطائق اأمريكان اإك�سربي�س
ال ا�ستغناء عن خدمات بطائق اأمريكان اإك�سربي�س

:American Express مميزات بطاقات
ا�ستخدام البطاقة كم�سرتيات من اأي دولة يف العامل.• 
�سهولة الإ�ستخدام والأمان.• 
تقدمي مميزات حلاملها يف اأكرث من 100 فندق بالعامل.• 
ا�ستئجار �سيارات.• 
تقدمي مميزات يف عدة مطارات يف العامل )لوفتهانزا، م�سر للطريان، اخلطوط اجلوية الأردنية، اخلطوط اجلوية ال�سكندينافية(.• 
اإ�سرتاك �سنوي وعدم احت�ساب اأي عمولة عند اإجراء اأي عمليه.• 
كلما زاد ا�ستخدام البطاقة كلما زادت النقاط بحيث يف كل دولر ت�ساف نقطة لر�سيد العميل.• 
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ب�سمة العني
ب�سمة العني مزيد من االأمان يف التعامل مع ح�ساباتك امل�سرفية.. فقط يف كاك بنك

نظرة متنحك الدقة واالأمان:
تعترب تقنية ب�سمة العني اأكرث اأمنا من كلمات ال�سر والأرقام ال�سرية ل�ستحالة تزويرها.• 
ل ميكن باأي حال فقدانها، اأو تقليدها اأو ن�سخها اأو حتى تغيريها من خالل تقنيات العالج احلديثة لأنظمة عمل العيون ) • 

ت�سحيح النظر، تغيري العد�سة( 
كما اأنه اثبت علميًا ا�ستحالة تطابق ب�سمة عني الإن�سان مع العني الثانية ، وكذلك عدم تطابق اأعني الأ�سقاء التوائم نهائيًا • 

وعدم تطابق ب�سمة عني اإن�سان و اخر على اختالف جن�سياتهم واأ�سولهم واألوانهم. 
ب�سمة العني اأدق الب�سمات على الإطالق �سمن جميع اأنظمة التعرف احليوي )الوجه، ال�سوت، الأ�سابع( فب�سمة العني • 

حماية لأر�سدة العمالء بن�سبة %100. 

نظرة تك�سبك ال�سرعة وال�سهولة:
�سهلة ال�ستخدام �سريعة التطبيق يف تنفيذ جميع املعامالت امل�سرفية واخلا�سة بعمالء كاك بنك من داخل الفروع دون • 

احلاجة للبطاقة ال�سخ�سية اأو رقم احل�ساب.
�سريعة اللتقاط، فعند الوقوف ال�سحيح اأمام الكامريا ل ي�ستغرق اللتقاط اأكرث من خم�س ثواين.• 
توفري الوقت و اجلهد على العمالء لجناز كافة املعامالت البنكية من خالل الولوج اىل النظام البنكي عرب ب�سمة العني.• 

فقط يف كاك بنك
������س�����ه�����ول�����ة   • ���������س��������رع��������ة     • اأم�����������������������ان     • دق�����������������ة  
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الفيزا كارد 
اأول بطاقة فيزا )EMV( يف اليمن

كاك فيزا اللكرتونية مت جتهيزها طبقًا لأحدث تكنولوجيا )بطائق الئتمان( البطاقة الذكية )EMV( وهو احدث نظام • 
متفق علية من قبل اكرب �سبكات بطاقة الئتمان يف العامل و الذي يتميز مب�ستوى عايل من الدقة و الأمان.

يتمكن عمالئنا الكرام حاملي هذه البطاقة الذكية من ال�سحب النقدي عرب ال�سرافات الآلية وت�سديد قيمة امل�سرتيات من • 
نقاط البيع التي حتمل �سعار الفيزا خ�سمًا من احل�ساب اجلاري اأو التوفري ب�سهولة من �سراف اأيل اأو نقطة بيع حتمل 

�سعار فيزا من اأي مكان يف العامل .
كاك فيزا اإلكرتون تقلل من حمل النقود و ال�سيكات، واأي�سا املرونة يف تعدد العمالت.• 
ثقة و اأمان تام كون هذه البطاقة حتوي �سورة العميل وتوقيعه بالإ�سافة اإىل الرقم ال�سري اخلا�س به.• 
اإمكانية اإلغاء البطاقة يف حالة �سرقتها اأو فقدانها مبجرد الت�سال الهاتفي على الرقم )562994 1 967+( اأو باإر�سال • 

خطاب خطي خلدمة العمالء على الفاك�س )232941 1 967+( اأو اأي مركز فيزا يف العامل.
يحق لعمالئنا الكرام اإ�سدار بطاقة بدل فاقد يف حال �سياعها �سواًء كان داخل اأو خارج البالد.• 
يحق لعمالئنا الكرام طلب بطاقة اإ�سافية اأخرى على نف�س احل�ساب لإفراد العائلة.• 
تتنا�سب مع جميع �سرائح املجتمع وبر�سوم رمزية ومميزات اأف�سل.• 
مدة �سالحيتها عامان كامالن.• 
احد اأع�ساء الفيزا العاملية.• 
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ح�سابات التوفري
باقات خمتلفة.. تلبي احتياجات احلياة

ح�ساب التوفري )اأمان( ا�ستثمارك م�سمون
�سمم بنك الت�سليف التعاوين و الزراعي هذا النوع من احل�سابات ليلبي الحتياجات و الرغبات 

العامة يف احل�سول على اأداة توفري مرنة تقدم عوائد ا�ستثمار جمزيه. ومن بني جمموعة احل�سابات 
املتخ�س�سة التي يقدمها البنك والتي اأعدت لتنا�سب احتياجات ال�سرائح املختلفة يف املجتمع، يقدم بنك 

الت�سليف التعاوين والزراعي هذا النوع من ح�سابات التوفري.   

ح�ساب التوفري ذو العائد ال�سهري
هو ح�ساب يجب ان  ل يقل ر�سيده عن 500،000 ريال ) يتم قيد اأرباح اإىل احل�ساب اجلاري للعميل 
ب�سكل �سهري ومبا ي�سمن له دخاًل �سهريًا ثابتًا ويف نف�س الوقت ميكن للعميل ال�سحب والإيداع فيه 

مبرونة عرب اأي فرع من فروع البنك مع مراعاة احلد الأدنى للر�سيد(

ح�ساب توفري الراتب
طريقة مبتكرة ت�ساعد �سريحة املوظفني على التوفري.. فهو عبارة عن ح�ساب توفري يتم فتحه بدون حد 

ادين لر�سيده الفتتاحي ويتم تغذيته عرب حتويالت دورية من احل�ساب اجلاري للعميل مع عدم اإمكانية 
ال�سحب منة خالل ال�سنة الأوىل منذ فتحة ، اإل يف احلالت ال�ستثنائية وت�ساف الأرباح امل�ستحقة 

لر�سيد احل�ساب كل ثالثة اأ�سهر لتحت�سب عليها اأرباح للعميل يف الفرتة التالية. 

ح�ساب توفري الرباعم )الهدية املثالية لكل طفل وطفلة(
خدمة جديدة تهدف اإىل غر�س عادة الدخار يف اأجيال الغد و ت�ساعد الآباء على تامني الحتياجات 

ر. امل�ستقبلية لأبنائهم مت اإعداد هذه اخلدمة خ�سي�سا لتنا�سب احتياجات الق�سّ

ح�ساب توفري )ر�سى( وفر وفق قناعاتك
ح�ساب توفريي من باقة ح�سابات كاك بنك املتنوعة والرثية والتي تتيح لك اختيارات متعددة لت�سنع 

ا�ستثمارك الذكي ، كما تتيح لك ميزة الدخول الفوري علي ال�سحوبات الربعية.
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المؤشرات المالية للعام 2010

305,503223,493

2010 م����وج����ودات  اإج����م����ايل  
2009 م����وج����ودات  اإج����م����ايل  

2010 ال��������رب��������ح  ��������س�������ايف 
2009 ال��������رب��������ح  ��������س�������ايف 

1,3731177

3850

120

208

145

36

83

26

2010 ال�����س��ي��ول��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات 
2009 ال�����س��ي��ول��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات 

ال���ن���ق���د واأر������س�����دة 
الح�����ت�����ي�����اط�����ي�����ات

اأر����������������س���������������دة 
ل��������دى ال���ب���ن���وك

اأذون�������������������������������ات 
اخل���������������زان���������������ة

جم���������������م���������������وع 
امل����������وج����������ودات

أهم المؤشرات المالية للعام 2010

�سايف الربح
بلغ اإجمايل الإيرادات لعام 2010م مبلغ 31،319 
مليون ريال مقارنة مببلغ 20،906 مليون ريال يف 

العام ال�سابق بزيادة قدرها 10،413 مليون ريال 
ومبعدل منو%50 .

لي�سبح �سايف اأرباح العام قبل ال�سرائب مبلغ 
1،373 مليون ريال مقابل 1،177 مليون ريال عن 

العام ال�سابق مبعدل منو %17.

حجم املوجودات
�سهد ن�ساط البنك تو�سعا ملحوظا خالل العام 2010م 

كما ت�سري اإليه القوائم. حيث بلغ حجم املوجودات 
305 مليار بنمو مقداره 82 مليار ريال ومبعدل منو 

بلغت 37% وهذه الزيادة املتوقعة هي ب�سبب تنوع 
املنتجات اجلديدة وازدياد ثقة العمالء بالبنك.

ونتيجة للنمو الذي حققه البنك خالل العام 2010م 
فقد حافظ البنك على املركز الثاين بني البنوك 

التقليدية )الثاين 2009م( لرتتفع بذلك ح�ستنا داخل 
القطاع امل�سريف اإىل 16% فيما تاأتي م�ساهمتنا من 
النمو الذي حققه القطاع امل�سريف ككل خالل العام 

2010م بن�سبة 36% وهو الأعلى �سمن جميع البنوك 
العاملة.

بلغ معدل النمو يف اأر�سدتنا لدى البنوك املحلية 
والأجنبية مبلغ  14مليار ريال وبن�سبة منو جتاوزت 

39% لي�سل بذلك حجم تلك الأر�سدة اإىل 50مليار 
ريال. وياأتي هذا النمو كجزء من �سيا�سة البنك يف 

توظيف الأموال كاأحد الفر�س ال�ستثمارية من 
ناحية وتغطية متطلبات  ال�سترياد لل�سلع الراأ�سمالية 

وال�ستهالكية وت�سهيل عمليات التجارة الداخلية 
واخلارجية  من ناحية وتلبية احتياجات عمالئنا من 

ناحية اأخرى.

�سايف الربح نهاية 2010 مقارنة مع الفرتة املمائلة من العام املا�سي

تطورات النمو يف حجم املوجودات لعامي 2009م - 2010م

احتياطيات ال�سيولة كما هي يف العامني  2009 - 2010

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



72

يحتفظ البنك باأر�سدة م�ستقره متكنه من مواجهة 
اللتزامات املحتملة واحتياجات عمالءه من ال�سيولة 

دون اأي تاأخري ،فقد ارتفع  حجم اأر�سدة النقد 
والحتياطيات مببلغ 12 مليار ريال وبن�سبة منو 
46%.. تركز النمو يف اأر�سدة الحتياطيات لدى 

البنك املركزي نتيجة النمو الكبري الذي حققه البنك 
يف حجم ودائع العمالء.

حتر�س اإدارة البنك دائما على املوائمة والتوافق 
بني ال�سيولة والربحية عند توظيفها لأموال املودعني.. 

ونتيجة ملا �سهده البنك من النمو يف ودائع العمالء 
بالريال اليمني فقد زاد حجم ال�ستثمار يف اأذون 
اخلزانة ملا متثله من م�سدر امن و�سريع لل�سيولة 

وكاحتياطي ثانوي ملواجهة اأية التزامات، فقد منت 
تلك ال�ستثمارات مببلغ  37 مليار ريال وبن�سبة منو 

44% لريتفع ر�سيدنا فيها اإىل 120 مليار ريال حمتال 
املركز الأول بني البنوك ) 2009م الثاين ( وبح�سة 

داخل ال�سوق امل�سريف %21.

ودائع العمالء
يوا�سل البنك تاألقه يف هذا اجلانب اإذ يقدم خدمات 
م�سرفيه متميزة  ذات جودة عالية، �سريعة الأداء، 

ومعا�سره لأحدث التطورات التكنولوجية والتي تقدم 
عرب كفاءات وطنية ذات خربات طويلة تتحلى بروح 

الفريق الواحد عرب قيادة ن�سطه وفعاله من خالل 
�سبكة فروعه املنت�سرة يف عموم اجلمهورية واملجهزة 

باأحدث التقنيات العاملية والتي �سكلت عوامل جذب 
للعمالء وجعلت من كاك بنك قبلة لأموال املودعني، 

حيث بلغ ر�سيد ودائع العمالء  284مليار ريال يف 
2010م  بنمو عن العام ال�سابق مبقدار 78 مليار ريال 
وبن�سبة منو بلغت  38%. وبهذا النمو فقد �ساهم البنك 
مبا ن�سبته  39%من النمو الذي حققه القطاع امل�سريف 
ككل يف هذا اجلانب، كما حافظ  كاك بنك على املركز 

الثاين بني البنوك التقليدية من حيث حجم الودائع 
)الثاين 2009م( ومبعدل منو هو الأعلى �سمن جميع 

البنوك العاملة.

حمفظة القرو�س وال�سلفيات 
ل يزال البنك يف طليعة البنوك التي تتوىل رفد 
عجلة التنمية والقت�ساد داخل الوطن .. وياأتي 

ذلك عن قناعه را�سخة لدى اإدارة البنك ب�سرورة 
دعم ومتويل كافة القطاعات القت�سادية املختلفة 

ومبا ي�سهم يف اإنعا�س القت�ساد الوطني، حيث بلغ 
الإقرا�س والتمويل الذي يقدمه البنك لكافة القطاعات 

التجارية و ال�سناعية وكذا الزراعية وال�سمكية والبناء 
والت�سييد مبا مقداره  77مليار ريال حتى نهاية 

2010م، م�ستهدفًا جميع ال�سرائح املنتجة )ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة والكبرية(.

وم�سدر فخرنا يف هذا اجلانب هو جناح الإدارة 
يف املحافظة على نظافة املحفظة الئتمانية وحت�سني 
جودتها، حيث بلغ �سايف الديون غري املنتظمة اإىل 

اإجمايل املحفظة 3% وهي ن�سبة معيارية تدل على 
جودة املحفظة الئتمانية لدى البنك

واإىل جانب اإ�سهامنا يف اإنعا�س القت�ساد الوطني 
فاإن البنك يرتبع على قمة الهرم امل�سريف باعتباره 

البنك الأول من حيث متويل التجارة اخلارجية وتقدمي 
كافة الت�سهيالت الغري مبا�سرة لعمالئه املتمثلة يف 

الإعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان، حيث بلغت 
تلك الأر�سدة 94 مليار ريال يف ما حاز البنك على 

15% من ال�سوق امل�سريف ككل.

حقوق امللكية
كان البنك وما يزال حري�سا على تقوية قاعدة راأ�س 

ماله بهدف تدعيم ثقة املودعني وتعزيز قدرته على 
مواجهة الأخطار التي قد حتدق به .. ويعك�س ذلك 

ما قام به البنك من رفع لراأ�سماله مبقدار مليار ريال 
خالل عام 2010م لي�سل بذلك راأ�س املال املدفوع اإىل 

ع�سره مليار ريال وباإجمايل حقوق ملكية تزيد عن 
احد ع�سر مليار ريال.

اأهم النتائج 
بعد الطالع على بيانات البنك كما يف 31 دي�سمرب 2010م يالحظ التطور  يف موؤ�سرات واأداء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي وذلك لل�سعي يف حتقيق اأهدافه الإ�سرتاتيجية 

املر�سومة ويلحظ ذلك جليًا يف النمو الكبري يف  ودائع العمالء ومنه الإقرا�س والت�سهيالت والتو�سع الكبري يف اأعمال وخدمات البنك كل هذا جعله ي�سل اإىل املراتب املتقدمة 
يف �سوق ال�سناعة )ال�سوق امل�سرفية( وحتمله لأعباء خدمة القت�ساد الوطني والذي اأخذه على عاتقه منذ الوهلة الأوىل حيث �ساهم وي�ساهم يف الكثري من الأعمال التي ت�سب 

يف خدمة التنمية الوطنية والتي منها متويل رجال الأعمال وامل�ستثمرين يف اإن�ساء امل�ساريع ال�ستثمارية ال�سخمة )بناء وت�سييد، �سناعة، تعدين( من امل�ساريع ال�ستثمارية 
واأي�سَا ما يقوم به البنك موؤخرًا من تهدئة الت�سارب بالعملة حيث لعب البنك الدور الفعال يف مهمة احلفاظ على �سعر العملة وحتمل نتيجة ذلك نفقات كبريه ولكن البنك يتطلع 

اإىل ما �سيعود من اأرباح بعد ذلك من خالل زيادة ثقة العمالء بالبنك واإثبات مقدرة البنك على التناف�س والو�سول اإىل الريادة املرجوة ونورد اأهم تلك النتائج كالتايل:
النتهاء من املرحلة الأوىل من اإعادة  تطوير و حتديث البنك. - 1
زيادة اإنتاجية املوظفني.- 2
حتقيق اأعلى العوائد و الأرباح وباأقل املخاطر املمكنة.- 3
منو اإيرادات الفوائد وكذا من غري الفوائد.- 4
حت�سن م�ستوى موؤ�سر الكفاءة يف ا�ستيعاب اإيرادات البنك جلميع نفقاته.- 5
كفاءة الإدارة يف التوظيف الأمثل وال�سليم لالأموال والحتفاظ ب�سيولة عالية ومريحة قادرة على مواجهة اللتزامات املحتملة.- 6
قوة املركز املايل للبنك التي تت�سح من ن�سبة كفاية راأ�س ماله البالغة 13%. ومبا تفوق املعايري الدولية يف هذا اجلانب، ومن - 7

جانب اآخر ما تعك�س جودة وكفاءة الأ�سول امل�ستثمرة.
حتقيق اأف�سل النتائج داخل القطاع امل�سريف.. وت�سدره قائمة البنوك يف اليمن.- 8

تركيبة املوجودات يف نهاية العام 2010  مقارنة مع الفرته املماثله  من العام املا�سي:

2010  
2009  

ا�ستثمارات 2
2

اإقرا�س ومتويل  77

60

احتياطيات ثانوية  92
64

احتياطيات اأولية 120

86

جمموع املوجودات 305

223

اأ�سول اأخرى 14
11

جودة حمفظة القرو�س وال�سلفيات يف العامني 2009 - 2010

2010  
2009  

ديون غري منتظمة 12
9

املخ�س�س 7.5

5

ديون منتظمة 75

58

اإجمايل املحفظة 77

60

الفوائد املعلقة 2.4
1.6

تركيبة ودائع العمالء  كما يف نهاية العام 2010

الودائع بالأجنبي 99

الودائع بالريال 185
134

التاأمينات النقدية 20
19

ودائ��ع التوفي���ر 5
3

الودائع لأج��ل 139
90

جارية وحتت الطلب 120
94

اإجمايل الودائع 284

206

2010  
2009  

اإجمايل حقوق امللكية

تركيبة حقوق امللكية يف نهاية العام 2010 

2010  
2009  

185
134

11
10

راأ�س املال 10
9

الحتياطيات 1
1

الأرباح املرحلة 0.004

0.15

موجودات مربحة
موجودات غري مربحة

املوجودات املربحة يف نهاية2010م

%230

%75
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ال�صفحةالبيـــان
106 - 107- تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل

108- بيان املركز املايل

109- بيان الدخل ال�سامل

110- بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني

111- بيان التدفقات النقدية

112 - 141- الإي�ساحات املتممة للبيانات املالية

البيانات المالية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
وتقرير مراقب الحسابات المستقل عليها
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بيان المركز المالي  عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقماالأ�سول

619 431 96426 703 37)6(نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني 
780 803 55235 167 50)7(اأر�سدة لدى البنوك

359 328 00083 811 119)8(اأذون خزانة )بال�سايف( 
866 460 8664 460 4)9(�سندات حكومية

704 232 93260 462 77)10(قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية )بال�سايف(
351 680 3511 680 1)13(اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 
500 500292 397)14(اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة 

207 306 0947 779 9)15(اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى )بال�سايف(
248 957 5123 040 4)17(املمتلكات الثابتة )بال�سايف(

634 493 771223 503 305اإجمايل االأ�سول

االإلتزامات وحقوق امل�ساهمني:
االإلتزامات

783 568 8944 752 4)18(اأر�سدة م�ستحقة للبنوك
156 353 068206 514 284)19(ودائع العمالء 

943 304 5381 090 4)20(اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى
477 140721 598)21(خم�س�سات اأخرى

982 035236 238)22(قرو�س طويلة الأجل
341 185 675213 193 294اإجمايل االلتزامات

)23(حقوق امل�ساهمني
000 000 0009 000 10)23-أ(راأ�س املال املدفوع

080 014 3501 164 1)23-ب(اإحتياطي قانوين
696 696141 141اإحتياطي عام
517 050152 4اأرباح مرحلة

293 308 09610 310 11اإجمايل حقوق امل�ساهمني 
634 493 771223 503 305اإجمايل االإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

856 135 01672 814 59)24(التزامات عر�سية وارتباطات )بال�سايف(

الإي�ساحات املرفقة من �سفحة )112( اإىل �سفحة )141( متممة للبيانات املالية وتقراأ معها .
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل مرفق .

بيان الدخل الشامل  عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيـان

966 403 41017 844 28)25(اإيرادات الفوائد

)602 576 9()260 221 17()26(يخ�سم : م�سروفات الفوائد

364 827 1507 623 11�سايف اإيرادات الفوائد

-062 63)27(اإيرادات الأن�سطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية
-)362 40()28(يخ�سم : عائد اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة والإدخار

-700 22�سايف اإيرادات الأن�سطة التمويلية والإ�ستثمارية الإ�سالمية

�سايف اإيرادات الفوائد واإيرادات الأن�سطة التمويلية 
364 827 8507 645 11والإ�ستثمارية الإ�سالمية

709 843 1401 012 2)29(اإيرادات عمولت واأتعاب اخلدمات امل�سرفية

860 310546 11)30(اأرباح عمليات النقد الأجنبي

039 052 6021 179)31(اإيرادات عمليات اأخرى

972 269 90211 848 13�سايف اإيرادات الت�سغيل 

098 22259 208اإيرادات اإ�ستثمارات مالية

14 057 12411 329 070

)072 956 1()877 729 2()32(يخ�سم : خم�س�سات

)163 196 8()525 954 9()33(يخ�سم : م�سروفات عمومية واإدارية واإهالك

835 176 7221 372 1�سايف اأرباح العام قبل ال�سرائب

)919 370(يخ�سم : �سرائب الدخل عن العام 
 

-

835 176 8031 001 1�سايف اأرباح العام بعد ال�سرائب

بنود الدخل ال�سامل الأخرى
 

-
 

-
835 176 8031 001 1اإجمايل الدخل ال�سامل للعام

138 ريال يمني105 ريال يمني)34(ن�سيب ال�سهم يف �سايف اأرباح العام

الإي�ساحات املرفقة من �سفحة )112( اإىل �سفحة )141( متممة للبيانات املالية وتقراأ معها .
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل مرفق .

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



اأرباحاإحتياطياإحتياطيراأ�س املال
االإجمايلمرحلةعامقانويناملدفوع

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني
عام 2010

293 308 51710 696152 080141 014 0001 000 9الر�سيد يف 1 يناير 2010
اإجمايل الدخل ال�سامل للعام

-�سايف اأرباح العام 
 

-
 

-1 001 8031 001 803
 بنود الدخل ال�سامل االأخرى

-
 

-
 

-
 

-
 

-
-----اإجمايل بنود الدخل ال�سامل الأخرى

803 001 8031 001 1---اإجمايل الدخل ال�سامل للعام

التغريات يف حقوق املالكني
وامل�سجلة مبا�سرة بحقوق امل�ساهمني

 املحول لالإحتياطي القانوين
-150 270

 
)150 270(

 
-

-)000 000 1(--000 000 1املحول لزيادة راأ�س املال

1 000 000150 270-)1 051 072(-
096 310 05011 6964 350141 164 0001 000 10الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010

عام 2009
458 131 2079 696152 555141 000837 000 8الر�سيد يف 1 يناير 2009

اإجمايل الدخل ال�سامل للعام
835 176 8351 176 1---�سايف اأرباح العام 

-----بنود الدخل ال�سامل االأخرى
-----اإجمايل بنود الدخل ال�سامل الأخرى

835 176 8351 176 1---اإجمايل الدخل ال�سامل للعام

التغريات يف حقوق املالكني
وامل�سجلة مبا�سرة بحقوق امل�ساهمني

-)525 176(-525 176-املحول لالإحتياطي القانوين
-)000 000 1(--000 000 1املحول لزيادة راأ�س املال

1 000 000176 525-)1 176 525(-
293 308 51710 696152 080141 014 0001 000 9الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

الإي�ساحات املرفقة من �سفحة ) 112 ( اإىل �سفحة ) 141 ( متممة للبيانات املالية وتقراأ معها.
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل مرفق.

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيـان

التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل 
835 176 7221 372 1�سايف اأرباح العام قبل ال�سرائب

تعديالت لت�سوية �سايف اأرباح العام مع التدفقات النقدية من اأن�سطة الت�سغيل
738 967863 022 1)17(اإهالك ممتلكات ثابتة

072 956 8771 729 2)32(خم�س�سات مكونة خالل العام 
568 73351 65فروق اإعادة تقييم اأر�سدة املخ�س�سات بالعمالت الأجنبية

)280 957()808 143()31(خم�س�سات اإنتفى الغر�س منها
)885 18()200 2(�سايف ) اأرباح ( بيع ممتلكات ثابتة 

048 072 2913 045 5اأرباح الت�سغيل قبل التغريات يف الأ�سول والإلتزامات امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل
�سايف ) الزيادة ( النق�س يف االأ�سول

)794 442 4()224 802 6(اأر�سدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني 
)771 734 25()276 208 6(اأذون خزانة ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر

)129 219 ()288 522 19(قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية
)776 044 4()966 955 2(اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى

�سايف الزيادة ) النق�س ( يف االإلتزامات
864 219 1114 184اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

874 441 91238 160 78ودائع العمالء
)524 650(676 414 2اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى

792 641 23610 316 50�سايف التدفقات النقدية املتاحة من اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار
)986 283 1()156 107 1(مدفوعات نقدية ل�سراء ممتلكات ثابتة

578 12529 3مقبو�سات نقدية من بيع ممتلكات ثابتة
)012 135()000 105() الزيادة ( يف اإ�ستثمارات ب�سركات زميلة

)420 389 1()031 209 1(�سايف التدفقات النقدية ) امل�ستخدمة يف ( اأن�سطة ال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل
305 0531 1الزيادة يف القرو�س طويلة الأجل

305 0531 1�سايف التدفقات النقدية املتاحة من اأن�سطة التمويل
677 253 2589 108 49�سايف التغري يف النقدية وما يف حكمها خالل العام

616 019 29388 273 97النقدية وما يف حكمها يف اأول العام
293 273 55197 381 146النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام

وتتمثل النقدية وما يف حكمها يف نهاية العام فيما يلي: 
619 431 96426 703 37)6(نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني

780 803 55235 167 50)7(اأر�سدة لدى البنوك
359 328 00083 811 119)8(اأذون خزانة )بال�سايف(

207 682 516145 563 758
)628 571 19()852 373 26()6(يخ�سم: اأر�سدة الإحتياطي الإلزامي لدى البنك املركزي اليمني
)837 718 28()113 927 34(يخ�سم: اأذون خزانة اإ�ستحقاق اأكرث من ثالثة اأ�سهر )بال�سايف(

146 381 55197 273 293

الإي�ساحات املرفقة من �سفحة ) 112 ( اإىل �سفحة ) 141 ( متممة للبيانات املالية وتقراأ معها .
تقرير مراقب احل�سابات امل�ستقل مرفق .

بيان التدفقات النقدية  عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010بيان التغيرات في حقوق المساهمين  عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



 نبذة عن البنك - 1
تاأ�س�س بنك الت�سليف التعاوين والزراعي )البنك( يف �سنعاء وفقًا للقانون رقم )39( لعام 1982 كح�سيلة لدمج بنك الت�سليف الزراعي )تاأ�س�س يف العام • 

1975( وبنك التعاون الأهلي للتطوير )تاأ�س�س يف العام 1979(. والبنك م�سجل لدى وزارة ال�سناعة والتجارة مبوجب �سجل جتاري رقم )5391(.
يقوم البنك بتقدمي خدمات م�سرفية اإ�سالمية من خالل فرع بنك الت�سليف التعاوين والزراعي للمعامالت الإ�سالمية )حتت التاأ�سي�س( مبوجب اأحكام ال�سريعة • 

الإ�سالمية وحتت اإ�سراف هيئة الرقابة ال�سرعية. وقد ح�سل البنك على املوافقة املبدئية من البنك املركزي اليمني ب�ساأن ذلك بتاريخ 29 مار�س 2010 وجاري 
اإتخاذ الإجراءات الالزمة للح�سول على املوافقة النهائية.

ميار�س البنك كافة الأن�سطة امل�سرفية من خالل الإدارة العامة ب�سنعاء وعدد 52 فرعًا يف جميع حمافظات اجلمهورية اليمنية.• 
مت اإعتماد البيانات املالية للبنك من قبل جمل�س الإدارة باإجتماعه بتاريخ 28 اأبريل 2011.• 

اأ�س�س اإعداد البيانات املالية- 2
اإعداد البيانات املالية  1-2

تعد البيانات املالية للبنك على اأ�سا�س الإ�ستمرارية ووفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية - با�ستثناء الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع وكذا الأدوات املالية )الأ�سول • 
والإلتزامات املالية( بالقيمة العادلة - وطبقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية والقواعد والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي - اليمني. وا�ستثناًء من 

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وتطبيقًا لأحكام القوانني والتعليمات املحلية ال�سادرة عن البنك املركزي اليمني يتم معاجلة كل من:
اأ - اإ�ستخدام حد اأدنى لن�سب تكوين خم�س�س الديون غري املنتظمة وذلك طبقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�سادرة باملن�سور رقم )6( ل�سنة 

1996 ورقم )5( ل�سنة 1998.
اإدراج خم�س�س املخاطر العامة املحت�سب على الديون املنتظمة �سمن خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها للقرو�س وال�سلفيات بدًل من  ب - 

اإدراجه �سمن حقوق امل�ساهمني.
ج - اإدراج خم�س�س الإلتزامات العر�سية �سمن املخ�س�سات الأخرى بدًل من اإدراجه �سمن حقوق امل�ساهمني. 

واأن تاأثري تلك الإ�ستثناءات على البيانات املالية للبنك غري جوهري كما يف 31 دي�سمرب 2010.
تت�سمن البيانات املالية للبنك كافة الأ�سول والإلتزامات ونتائج الأعمال لفرع بنك الت�سليف التعاوين والزراعي للمعامالت الإ�سالمية )حتت التاأ�سي�س( بعد • 

اإ�ستبعاد كافة املعامالت والأر�سدة وبنود بيان الدخل ال�سامل الناجتة عن العمليات امل�سرتكة.

التغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية واالإف�ساحات  2-2
اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد البيانات املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 تتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات 

املالية لل�سنة ال�سابقة.

العملة الوظيفية وعملة العر�س  3-2
مت اإعداد وعر�س البيانات املالية بالريال اليمني )العملة الوظيفية للبنك( وتظهر كل القيم لأقرب األف ريال ميني )اإل اإذا اأ�سري خلالف ذلك(.

التقديرات واالأحكام املحا�سبية الهامة  4-2
اإن اإعداد البيانات املالية يتطلب من الإدارة و�سع اأحكام وتقديرات واإفرتا�سات ذات اأثر يف تطبيق ال�سيا�سات وكذا اأر�سدة الأ�سول والإلتزامات املالية يف تاريخ 
القوائم املالية وكذلك على قيم الإيرادات وامل�سروفات وت�ستند تلك التقديرات والإفرتا�سات على اخلربة ال�سابقة للبنك وعوامل اأخرى عديدة يعتربها البنك معقولة 

يف ظل الظروف ال�سائدة والتي ت�سكل نتائجها الأ�سا�س عند اإتخاذ القرار ب�ساأن قيم الأ�سول والإلتزامات لذلك قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وتخ�سع التقديرات وما يتعلق بها من اإفرتا�سات للمراجعة ب�سورة م�ستمرة كما يتم اإثبات التغريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي حدث فيها التغيري 
املالية  بالبيانات  الأر�سدة تظهر  تاأثري هام على  لها  املحا�سبية والتي  بال�سيا�سات  الهامة واملطبقة  بالأحكام والتقديرات  املتعلقة  واأية فرتات م�ستقبلية. واملعلومات 

بالإي�ساحات رقم )3، 11، 16، 17، 20(.

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة - 3
املعامالت بالعمالت االأجنبية   1-3

 مت�سك ح�سابات البنك بالريال اليمني )العملة الوظيفية للبنك( وتثبت املعامالت بالعمالت الأخرى خالل ال�سنة املالية على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سارية يف • 
تاريخ تنفيذ املعاملة، ويتم ترجمة الأ�سول واللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأخرى يف نهاية ال�سنة املالية على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سارية يف 

ذلك التاريخ، وتثبت الفروق الناجتة ببيان الدخل ال�سامل.
ل يدخل البنك يف العقود الآجلة وكذا عقود اخليارات اإل بالقدر الالزم لتغطية متطلباته من العمالت الأجنبية اأو متطلبات عمالئه ملواجهة اإلتزاماتهم بالعمالت • 

الأجنبية الناجتة عن تعامالتهم من خالل البنك وتتميز جميعها باأنها عمليات ق�سرية الأجل. 

حتقق االإيراد  2-3
الأ�سول •  ت�سنيف  اأ�س�س  ب�ساأن  ل�سنة 1996   )6( رقم  باملن�سور  ال�سادرة  اليمني  املركزي  البنك  لتعليمات  وتطبيقًا  الإ�ستحقاق  اأ�سا�س  على  الإيراد  يثبت 

واللتزامات يتم اإيقاف اإثبات الفوائد املتعلقة بالقرو�س والت�سهيالت غري املنتظمة، وعندما يعامل ح�ساب باعتباره من القرو�س والت�سهيالت غري املنتظمة 
فاإن كافة الفوائد غري املح�سلة املتعلقة بالثالثة اأ�سهر ال�سابقة على اعتباره قر�س اأو ت�سهيل غري منتظم يتم اإ�ستبعادها من الإيرادات واإدراجها �سمن الأر�سدة 

الدائنة والإلتزامات الأخرى باإعتبارها فوائد معلقة.
تثبت اأرباح عقود املرابحة وال�ست�سناع على اأ�سا�س ال�ستحقاق. حيث تثبت كافة الأرباح عند اإمتام عقد املرابحة.. كاإيرادات موؤجلة، وترحل لبيان الدخل • 

ال�سامل على اأ�سا�س ن�سبة التمويل وذلك بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد. تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني يتم التوقف عن اإثبات اأرباح عقود 
املرابحة وال�ست�سناع غري املنتظمة ببيان الدخل ال�سامل.

يتم اإثبات اإيرادات الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك وفقًا للفرتة الزمنية وعلى مدى عمر عقد الإيجار.• 
يتم اإثبات اإيرادات الإ�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة بالبيانات املالية طبقًا لن�سيب البنك يف حقوق امللكية لهذه ال�سركات وذلك طبقًا للبيانات املالية املعتمدة.• 
يتم اإثبات املخ�س�سات امل�سرتدة )اإنتفى الغر�س منها( �سمن بند اإيرادات عمليات اأخرى ببيان الدخل ال�سامل وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني.• 
يتم اإثبات اإيرادات الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يف حدود الأرباح املوزعة نقدًا من هذه الإ�ستثمارات خالل العام.• 
يتم اإثبات اإيرادات العمولت واأتعاب اخلدمات امل�سرفية عند تاأدية اخلدمات املرتبطة بها.• 

اأذون اخلزانة   3-3
يتم اإثبات اأذون اخلزانة بالقيمة ال�سمية ويثبت قيمة ر�سيد خ�سم الإ�سدار بالأر�سدة الدائنة والإلتزامات الأخرى وتظهر اأذون اخلزانة ببيان املركز املايل م�ستبعدًا 

منها ر�سيد خ�سم الإ�سدار يف تاريخ البيانات املالية.

تقييم اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع   4-3
لحقًا لت�سجيل الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع، يتم تقييمها بالقيمة العادلة وذلك بالن�سبة لكل اإ�ستثمار على حده، ويتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري 
يف القيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات �سمن اإحتياطي القيمة العادلة �سمن حقوق امل�ساهمني، وعند بيع تلك الإ�ستثمارات يتم حتويل الأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة 
من حقوق امل�ساهمني اإىل بيان الدخل ال�سامل. ويف حالة ظهور موؤ�سرات اأو اأدلة مو�سوعية على اإنخفا�س قيمة الإ�ستثمار القابلة لالإ�سرتداد، يتم تقدير املبلغ القابل 
لالإ�سرتداد والإعرتاف باأي خ�سارة نتيجة اإنخفا�س قيمة الإ�ستثمار يف بيان الدخل ال�سامل �سمن بند خم�س�س اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات مالية. يدرج الأثر الناجت 

عن اإرتفاع قيمة الإ�ستثمارات املالية �سمن اإحتياطي القيمة العادلة �سمن حقوق امل�ساهمني.
يعترب الإنخفا�س اجلوهري اأو طويل الأمد يف قيمة الإ�ستثمارات املالية موؤ�سرًا مو�سوعيًا للتدين الدائم يف قيمتها. يف حالة اإرتفاع قيمة الإ�ستثمارات يف اأدوات 
الدين التي �سبق اأخذ خم�س�س مقابلها، يتم رد هذا املخ�س�س اإىل بيان الدخل ال�سامل. ويف حالة تعذر احل�سول على تقدير ميكن الإعتماد عليه للقيمة العادلة لهذه 
الإ�ستثمارات وذلك �سواًء لعدم وجود اأ�سعار �سوقية معلنة لها اأو عدم وجود اإ�ستقرار ملمو�س يف قيمة تلك الإ�ستثمارات وكذا لعدم اإمكانية حتديد التدفقات النقدية 

امل�ستقبلية فاإنه يتم ت�سجيل هذه الإ�ستثمارات بالتكلفة.

تقييم االإ�ستثمارات يف �سركات زميلة   5-3
يتم ت�سنيف الإ�ستثمار كاإ�ستثمار يف �سركات زميلة عندما يكون للبنك تاأثري هام على عملياتها املالية و�سيا�ستها الت�سغيلية مع عدم وجود �سيطرة، ويوجد • 

هذا التاأثري الهام عندما ميلك البنك بني 20 اإىل 50 باملائة من القوة الت�سويتية لل�سركة.
تثبت الإ�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة التي للبنك تاأثري هام عليها بتكلفة الإقتناء، ويف تاريخ البيانات املالية يتم تعديل قيمة تلك الإ�ستثمارات بالزيادة اأو • 

النق�س ح�سب ن�سيب البنك يف حقوق امللكية لل�سركة الزميلة، وذلك طبقًا للبيانات املالية املعتمدة لهذه ال�سركات، ويتم اإثبات قيمة هذا التغري ببيان الدخل 
ال�سامل.

تقييم االأ�سول التي اآلت ملكيتها للبنك وفاء لديون بع�س العمالء   6-3
تدرج الأ�سول التي اآلت ملكيتها للبنك ببيان املركز املايل �سمن بند »اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى« وفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني وذلك بالقيمة التي اآلت بها 

للبنك ناق�سًا اأي انخفا�س يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية - اإن وجد �، ويتم حتميل قيمة هذا النخفا�س على بيان الدخل ال�سامل.

االإجارة املنتهية بالتمليك   7-3
تثبت الأ�سول املقتناة بغر�س الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة التاريخية ناق�سًا جممع الإهالك واأي اإنخفا�س يف قيمتها، ويتم اإهالكها فيما عدا • 

الأرا�سي - على مدى عمر التاأجري.
يف نهاية مدة الإجارة تنتقل ملكية الأ�سول املوؤجرة اإىل امل�ستاأجر �سريطة اأن يكون امل�ستاأجر قد �سدد جميع اأق�ساط الإجارة.• 

إيضاحات متممة للبيانات المالية  عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010
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خم�س�س القرو�س والت�سهيالت واالأن�سطة التمويلية وخم�س�س االإلتزامات العر�سية   8-3
تطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�سادرة باملن�سورين رقمي )6( ل�سنة 1996، )5( ل�سنة 1998 ب�ساأن اأ�س�س ت�سنيف الأ�سول والإلتزامات يتم تكوين • 

القرو�س  العامة حت�سب من جمموع  للمخاطر  مئوية  ن�سبة  اإىل  بالإ�سافة  بذاتها  العر�سية  والإلتزامات  التمويلية  والأن�سطة  والت�سهيالت  للقرو�س  خم�س�س 
والت�سهيالت والأن�سطة التمويلية والإلتزامات العر�سية م�ستبعدًا منها الأر�سدة املغطاة بودائع وكفالت م�سرفية �سادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك يف 

�سوء الدرا�سات التف�سيلية الدورية لأر�سدة القرو�س والت�سهيالت والأن�سطة التمويلية والإلتزامات العر�سية امل�سار اإليها.
وبناًء عليه يتم تكوين املخ�س�س طبقًا للن�سب التالية كحد اأدنى:

%1 القرو�س والت�سهيالت والأن�سطة التمويلية والإلتزامات العر�سية املنتظمة   
)مت�سمنة احل�سابات حتت املراقبة(

القرو�س والت�سهيالت والأن�سطة التمويلية والإلتزامات العر�سية غري املنتظمة 
%15 الديون دون امل�ستوى      
%45 الديون امل�سكوك يف حت�سيلها      

%100 الديون الرديئة       
يتم اإعدام القرو�س والأن�سطة التمويلية يف حالة عدم جدوى الإجراءات املتخذة حيالها لتح�سيلها اأو بناًء على التعليمات ال�سادرة من البنك املركزي اليمني • 

- يف �سوء اأعمال الفح�س التي يقوم بها - وذلك خ�سمًا على املخ�س�س الذي ي�ساف اإليه املتح�سالت من القرو�س التي �سبق اعدامها.
تظهر القرو�س والأن�سطة التمويلية للعمالء والبنوك ببيان املركز املايل بعد خ�سم املخ�س�س املحدد والعام وكذا الفوائد املجنبة. • 

االإعرتاف واإلغاء االإعرتاف باالأدوات املالية   9-3
يتم الإعرتاف بالأ�سول والإلتزامات املالية يف بيان املركز املايل عندما ي�سبح البنك طرفًا يف ال�سروط التعاقدية لالأدوات املالية والتي قد تن�ساأ مع الغري.• 
يلغى الإعرتاف بالأ�سول املالية عندما تتوقف حقوق البنك التعاقدية التي متثل الأ�سول املالية، وهي يف العادة عندما يتم بيع الأ�سل اأو عند حتويل جميع • 

التدفقات النقدية املرتبطة بالأ�سل اإىل طرف ثالث م�ستقل عن البنك.
يلغى الإعرتاف بالإلتزامات املالية عندما يتم �سداد اأو اإلغاء اأو اإنتهاء تلك الإلتزامات.• 

مقا�سة االأ�سول واالإلتزامات املالية   10-3
رى مقا�سة بني الأ�سول والإلتزامات املالية ويدرج املبلغ ال�سايف يف بيان املركز املايل فقط يف حالة وجود حق قانوين لت�سوية املبالغ املدرجة، واأن هناك •  جتمُ

نية للت�سوية على اأ�سا�س ال�سايف، اأو لتحقيق الأ�سول و�سداد الإلتزامات ب�سورة متزامنة.
ل تتم مقا�سة لالإيرادات وامل�سروفات يف بيان الدخل ال�سامل ما مل يكن ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا به مبوجب اأي معيار اأو تف�سري حما�سبي.• 

االإلتزامات العر�سية واالرتباطات   11-3
تظهر اللتزامات العر�سية التي يدخل فيها البنك طرفًا خارج بيان املركز املايل حتت بند التزامات عر�سية وارتباطات - بعد خ�سم التاأمينات املح�سلة عنها - 

باعتبارها ل متثل اأ�سوًل اأو التزامات فعلية يف تاريخ البيانات املالية.

بيان التدفقات النقدية   12-3
يتبع البنك الطريقة غري املبا�سرة عند اإعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم ت�سوية �سايف الربح اأو اخل�سارة مع �سايف الأموال املتاحة من اأو امل�ستخدمة يف اأن�سطة 

الت�سغيل والإ�ستثمار والتمويل. 

النقدية وما يف حكمها   13-3
لأغرا�س اإعداد بيان التدفقات النقدية يت�سمن بند النقدية وما يف حكمها اأر�سدة النقدية والأر�سدة لدى البنوك - بخالف الأر�سدة املودعة لدى البنك املركزي 
تاريخ  ت�ستحق خالل ثالثة �سهور من  التي  اأذون اخلزانة  اأر�سدة  البنوك وكذا  لدى  واأر�سدة احل�سابات اجلارية والودائع  ن�سبة الحتياطي -  اإطار  اليمني يف 

اإ�سدارها.
االإنخفا�س يف قيمة االأ�سول   14-3

يقوم البنك باإجراء اإعادة درا�سة وفح�س لالأر�سدة الدفرتية لالأ�سول - ح�سب اأهميتها الن�سبية - يف تاريخ البيانات املالية من اأجل حتديد ما اإذا كان هناك موؤ�سر 
لالإنخفا�س يف قيمة تلك الأ�سول. ويف حالة وجود هذا املوؤ�سر يتم تقدير القيمة ال�سرتدادية لتلك الأ�سول ومقارنتها بالقيمة الدفرتية وحتميل بيان الدخل ال�سامل 
والتي �سبق  الأ�سول،  الزيادة يف  بقيمة  يتم العرتاف  ال�سرتدادية. كما  القيمة  الدفرتية عن  القيمة  اإذا زادت  فيما  الأ�سل  قيمة  النخفا�س يف  باأي خ�سارة يف 

تخفي�سها، ببيان الدخل ال�سامل بحيث ل توؤدي تلك الزيادة اإىل زيادة قيمة الأ�سل عن قيمته الأ�سلية قبل النخفا�س. 

املمتلكات الثابتة واالإهالك   15-3
القيمة  اإدراج امل�سروفات الالحقة يف  اإن وجد - ويتم  التاريخية ناق�سًا جممع الإهالك واأي انخفا�س يف قيمة تلك املمتلكات -  الثابتة بتكلفتها  تظهر املمتلكات 
الدفرتية لكل بند اأو يمُعرتف بها كبند منف�سل، كما هو مالئم، فقط عندما يكون من املحتمل اأن تتدفق اإىل البنك منافع اإقت�سادية مرتبطة بذلك البند وتكون تكلفته 
قابلة للقيا�س مبوثوقية، ويتم اإهالك هذه املمتلكات - فيما عدا الأرا�سي - بطريقة الق�سط الثابت وحتميله على بيان الدخل ال�سامل وعلى مدى العمر النتاجي املقدر 
لتلك املمتلكات الثابتة. ويعاد النظر �سنويًا مبعرفة اإدارة البنك يف كل من طريقة الإهالك والعمر الإنتاجي املقدر وكذلك القيم املقدرة كخردة يف نهاية العمر الإنتاجي 

لالأ�سول )اإن وجدت(. وفيما يلي بيان بالعمر الإنتاجي املقدر لتلك املمتلكات: 

العمر االإنتاجي املقدر بال�سنواتالبيان
50 �سنةمباين واإن�ساءات

5 �سنوات - 10 �سنواتاأثاث واألت ومعدات
5 �سنواتالأجهزة ونقاط البيع و�سناديق ال�سراف الآيل

5 �سنوات�سيارات و و�سائل نقل 

يقوم البنك با�ستهالك نفقات جتديدات وحت�سينات الفروع امل�ستاأجرة على مدار العمر املقدر لتلك التجديدات والتح�سينات اأو مدة اإيجار الفروع اأيهما اأقل.

خم�س�سات اأخرى   16-3
يتم تكوين خم�س�س لاللتزامات احلالية �سواء كانت قانونية اأو تعاقدية كنتيجة لأحداث متت يف املا�سي والتي من املرجح حدوث تدفقات نقدية خارجة لت�سوية هذه 

الإلتزامات وذلك يف �سوء الدرا�سات التف�سيلية املعدة من قبل البنك لتقدير مبلغ الإلتزامات.

خم�س�س ال�سمان االإجتماعي   17-3
يدفع موظفو البنك ح�ستهم لقاء ال�سمان الإجتماعي بح�سب قانون التاأمينات الإجتماعية اليمنية رقم )25( ل�سنة 1991 ويتم دفع الإ�سرتاكات للموؤ�س�سة • 

العامة للتاأمينات الإجتماعية قبل اليوم العا�سر من ال�سهر التايل. حتمل م�ساهمة البنك يف بيان الدخل ال�سامل.
تطبق اأحكام قانون التاأمينات الإجتماعية على موظفي البنك فيما يتعلق بحقوق ترك اخلدمة.• 

عقود االإيجار  18-3
ت�سنف العقود كعقود اإيجار متويلي عندما تنقل �سروط العقد جميع املخاطر واملنافع الناجتة عن امللكية اإىل امل�ستاأجر. وت�سنف بقية عقود الإيجار كعقود ت�سغيلية. 
مل الإيجارات امل�ستحقة الدفع بحكم هذه العقود على بيان الدخل ال�سامل على اأ�سا�س الق�سط الثابت  اإن جميع العقود التي اأبرمها البنك هي عقود اإيجار ت�سغيلي. حتمُ

وعلى مدى فرتة الإيجار.

ال�سرائب   19-3
حت�سب ال�سرائب على البنك طبقًا للقوانني واللوائح والتعليمات ال�سريبية ال�سارية يف اجلمهورية اليمنية.• 
وفقًا للمادة )21( من القانون )39( ل�سنة 1982 باإن�ساء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ل تخ�سع اأرباح البنك ل�سريبة الأرباح التجارية وال�سناعية. ول • 

يخ�سع البنك اأي�سًا لقانون �سرائب الدخل رقم )31( ل�سنة 1991 والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم )12( ل�سنة 1999 واأحكام املادة 
رقم )85( من القانون رقم )38( ل�سنة 1998 ب�ساأن البنوك وذلك حتى 31 دي�سمرب 2009.

وفقًا للمادة )160( من قانون �سرائب الدخل رقم )17( ل�سنة 2010 تخ�سع اأرباح البنك عن عام 2010 لل�سرائب وذلك على اأ�سا�س معدل �سريبي 20 % • 
للوعاء اخلا�سع لل�سريبة بدءًا من عام 2010.

نظرًا لطبيعة املحا�سبة ال�سريبية يف اجلمهورية اليمنية فاإن تطبيق ما ورد ب�ساأن ال�سرائب املوؤجلة مبعيار املحا�سبة الدويل عن ال�سرائب على الدخل ل ين�ساأ • 
عنه عادة اإلتزامات �سريبية موؤجلة. ويف حالة ن�ساأة اأ�سول �سريبية موؤجلة عن تطبيق املعيار فاإن هذه الأ�سول ل تدرج اإل عندما تكون هناك موؤ�سرات كافية 

اأن هذه الأ�سول �سيتم حتقيقها يف امل�ستقبل املنظور.

الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني   20-3
يقوم البنك بتوريد الزكاة امل�ستحقة على ح�سابات امل�ساهمني اإىل اجلهة احلكومية املخت�سة والتي تقرر توزيعها طبقًا مل�سارفها ال�سرعية. 

التعديالت على املعايري والتف�سريات اجلديدة ال�سادرة وغري املطبقة  21-3
مل يتم تطبيق املعايري اجلديدة التالية والتعديالت التي متت عليها وال�سادرة من جمل�س معايري املحا�سبة الدولية قبل 31 دي�سمرب 2010 كونها غري �سارية التطبيق 

كما يف تاريخ اإعداد البيانات املالية:

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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معيار املحا�سبة الدويل رقم »24«: االإف�ساحات عن االأطراف ذوي العالقة )تعديل( • 
هذا املعيار املعدل واجب التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011. يو�سح املعيار تعريف الأطراف ذوي العالقة وذلك لت�سهيل حتديد هذه 
العالقات ولإزالة الإختالفات يف التطبيق. يدخل املعيار املعدل اإ�ستثناًء جزئيًا ملتطلبات الإف�ساح بالن�سبة للموؤ�س�سات ذات العالقة باحلكومة. ل يتوقع البنك 

اأي تاأثري على مركزه املايل اأو على اأدائه. اإن التطبيق املبكر م�سموح به بالن�سبة لالإ�ستثناء اجلزئي للموؤ�س�سات ذات العالقة باحلكومة اأو للمعيار كله.
معيار املحا�سبة الدويل رقم »32«: االأدوات املالية - العر�س - ت�سنيف اإ�سدارات احلقوق )تعديل(• 

معيار املحا�سبة رقم »32« املعدل واجب التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 فرباير 2010 حيث اأدخل تعدياًل على تعريف املطلوبات املالية من اأجل 
ت�سنيف اإ�سدارات احلقوق )وبع�س اخليارات اأو ال�سمانات( كاأدوات راأ�سمالية يف احلالت التي توزع فيها هذه احلقوق بالتنا�سب جلميع مالكي الأدوات 
الراأ�سمالية للموؤ�س�سة احلاليني غري امل�ستقات، اأو من اأجل �سراء عدد حمدد من الأدوات الراأ�سمالية اخلا�سة باملوؤ�س�سة مقابل مبلغ حمدد باأية عمله. لي�س لهذا 

التعديل اأي تاأثري على البنك بعد التطبيق املبدئي.
املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم »9« االأدوات املالية: الت�سنيف والقيا�س• 

يعك�س املعيار الدويل رقم »9« كما �سدر املرحلة الأوىل من عمل جلنة معايري املحا�سبة لإ�ستبدال معيار املحا�سبة »39« وتنطبق على ت�سنيف وقيا�س الأ�سول 
املالية ح�سب التعريف يف معيار املحا�سبة الدويل »39«. هذا املعيار واجب التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2013. يف مراحل لحقة 
اأوائل عام  اإكمال هذا امل�سروع يف  �ستعالج جلنة املعايري املحا�سبية الدولية ت�سنيف وقيا�س الإلتزامات املالية، وحما�سبة التحوط واإلغاء التحقيق. يتوقع 
2011. اإن تطبيق املرحلة الأوىل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم »9« �سيكون له تاأثري على ت�سنيف وقيا�س الأ�سول املالية للبنك. �سوف يقيم البنك 

التاأثري مع املراحل الأخرى، عند اإ�سدارها وذلك لإعطاء �سورة �ساملة.
التف�سري رقم »14«: املبالغ املطلوب دفعها مقدمًا من احلد االأدنى للتمويل )تعديل(• 

التعديالت على التف�سري رقم »14« واجبة التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2011 ويطبق باأثر رجعي. يوفر التعديل توجيهات اإ�سرت�سادية 
اإن  للتمويل كاإلتزامات.  اأدنى  اأن يعامل املبلغ املدفوع مقدمًا من حد  للبنك  اأ�سول تقاعدية. ي�سمح التعديل  اإ�سرتداده من �سايف  حول تقييم املبلغ املمكن 

التعديل لي�س له تاأثري على البيانات املالية للبنك.
التف�سري رقم »19«: ت�سديد االإلتزامات املالية باأدوات حقوق امللكية• 

يو�سح التف�سري اأن الأدوات الراأ�سمالية التي ت�سدر للدائن ك�سداد اإلتزامات مالية تكون موؤهلة كمبلع مدفوع. يتم قيا�س الأدوات الراأ�سمالية امل�سدرة بقيمتها 
العادلة. يف حالة عدم اإمكانية قيا�سها ب�سورة موثوقة، تقا�س الأدوات بالقيمة العادلة لالإلتزامات امل�سددة. اأية اأرباح اأو خ�سائر تدرج فورًا يف الأرباح اأو 
اخل�سائر. والتف�سري واجب التطبيق للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2010. اإن تطبيق هذا املعيار �سوف لن يكون له اأي تاأثري على البيانات املالية 

للبنك.
حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية )اأُ�سدرت يف مايو 2010(• 

اأ�سدرت جلنة معايري املحا�سبة الدولية حت�سينًا على املعايري الدولية، كتابًا بالتعديالت على معايريها الدولية للتقارير املالية، مل يتم تطبيق التعديالت حيث اأنها 
ت�سبح �سارية املفعول يف اأو بعد 1 يوليو 2010 اأو يف 1 يناير 2011. التعديالت هي كالتايل:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم »3«: اإندماج الأعمال.	 
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم »7«: الأدوات املالية - الإف�ساحات.	 
معاير املحا�سبة الدويل رقم »1«: عر�س البيانات املالية.	 
معيار املحا�سبة الدويل رقم »27«: البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة.	 
التف�سري رقم »13«: برامج ولء العمالء.	 

ول يتوقع البنك اأن ينتج عن تطبيق هذه التعديالت على املعايري تاأثريات جوهرية على املبالغ والإف�ساحات خالل الفرتة مو�سع التقرير التي �ستطبق فيها.

االأدوات املالية واإدارة املخاطر املتعلقة بها   -4
4-1 االأدوات املالية 

اأ - تتمثل الأدوات املالية للبنك يف الأ�سول واللتزامات املالية، وتت�سمن الأ�سول املالية اأر�سدة النقدية واحل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك وال�ستثمارات 
املالية والقرو�س وال�سلفيات للعمالء والبنوك واأذون اخلزانة وال�سندات احلكومية. وتت�سمن اللتزامات املالية ودائع العمالء وامل�ستحق للبنوك والقرو�س طويلة 
الأجل. كما تت�سمن الأدوات املالية احلقوق والتعهدات املدرجة �سمن بند التزامات عر�سية وارتباطات. ويت�سمن اإي�ساح رقم )3( من الإي�ساحات املتممة للبيانات 

املالية ال�سيا�سات املحا�سبية ب�ساأن اأ�س�س اإثبات وقيا�س اأهم الأدوات املالية وما يرتبط بها من اإيرادات وم�سروفات.

ب - القيمة العادلة لالأدوات املالية
تتمثل القيمة العادلة لالأ�سول املالية املتداولة بال�سعر املعلن عند اإقفال العمل بتاريخ البيانات املالية يف الأ�سواق املالية )Bid Price(. ويف حالة عدم توفر اأ�سعار 
معلنة لبع�س الأ�سول املالية، يتم تقدير قيمتها العادلة مبقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية م�سابهة لها اإىل حد كبري، اأو يتم اإدراجها بالتكلفة عندما ل يتوفر 

لها تقدير مو�سوعي يعتمد عليه لقيمتها العادلة. وطبقًا لأ�س�س التقييم املتبعة يف تقييم الأ�سول والإلتزامات املالية للبنك والواردة بالإي�ساحات املتممة للبيانات املالية 
فاإن القيم العادلة لالأدوات املالية ل تختلف اختالفا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ البيانات املالية.

 ويو�سح اجلدول التايل مقارنة بني التكلفة الدفرتية والقيمة العادلة لالأدوات املالية بالبنك واملدرجة بالبيانات املالية )ل يحتوي اجلدول على القيمة العادلة لالأ�سول 
والإلتزامات غري املالية(:

20102009
�سايف�سايف

القيمة العادلةالقيمة الدفرتيةالقيمة العادلةالقيمة الدفرتية
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

االأ�سول املالية
نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي 

619 431 61926 431 96426 703 96437 703 37لدى البنك املركزي اليمني 

780 803 78035 803 55235 167 55250 167 50اأر�سدة لدى البنوك

359 328 35983 328 00083 811 000119 811 119اأذون خزانة )بال�سايف(

866 460 8664 460 8664 460 8664 460 4�سندات حكومية

704 232 70460 232 93260 462 93277 462 77قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية )بال�سايف(

351 680 3511 680 3511 680 3511 680 1اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع

500 500292 500292 500397 397اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

االإلتزامات املالية
783 568 7834 568 8944 752 8944 752 4اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

156 353 156206 353 068206 514 068284 514 284ودائع العمالء

982 982236 035236 035238 238قرو�س طويلة الأجل

ج - تدرج القيمة العادلة
يقوم البنك بقيا�س القيمة العادلة باإ�ستخدام التدرج التايل للقيمة العادلة والذي يعك�س مدى اأهمية املدخالت امل�ستخدمة يف هذا القيا�س:

امل�ستوى الأول للقيمة العادلة وميثل الأ�سعار املتداولة )غري املعدلة( لأ�سول مماثلة يف اأ�سواق فعالة.• 
امل�ستوى الثاين للقيمة العادلة ميثل العنا�سر الأخرى بخالف الأ�سعار املتداولة �سمن امل�ستوى الأول والتي يتم مالحظتها ب�سكل مبا�سر )من خالل الأ�سعار( • 

اأو ب�سكل غري مبا�سر )يتم اإ�ستقاقها من الأ�سعار(.
امل�ستوى الثالث للقيمة العادلة وميثل الأ�سول غري املرتبطة ببيانات ال�سوق.• 

وت�سمل القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع مبلغ /351 680 1/ األف ريال ميني كم�ستوى ثالث من تدرج القيمة العادلة ول توجد اإ�ستثمارات تندرج 
حتت امل�ستوى الأول والثاين لإف�ساحات القيمة العادلة. 

د - االأدوات املالية التي تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية
وهي الأ�سول والإلتزامات املالية النقدية اأو التي لها فرتة اإ�ستحقاق اأقل من ثالثة اأ�سهر وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلة.

اإدارة املخاطر املتعلقة باالأدوات املالية  2-4
تتم اإدارة املخاطر ال�سمنية )املتاأ�سلة( املتعلقة باأن�سطة وعمليات البنك املختلفة من خالل اإجراءات م�ستمرة لتحديدها وقيا�سها ومراقبتها بالإ�سافة لأ�ساليب الرقابة 
الأخرى لتبقى يف اإطار احلدود امل�سموح بها. وتعترب عملية اإدارة املخاطر من العمليات ذات الأهمية ل�سمان ا�ستمرارية حتقيق البنك لالأرباح. ويتحمل كل فرد 
بالبنك املخاطر الواقعة يف اإطار م�سئولياته ل�ستمرارية ربحية البنك ويتم مراقبة املخاطر وال�سيطرة عليها من خالل مراقبة احلدود امل�سموح بها لكل نوع من اأنواع 
املخاطر، وتعك�س هذه احلدود اإ�سرتاتيجية عمل البنك وعوامل ال�سوق املختلفة املحيطة بالإ�سافة اإىل م�ستوى املخاطر املقبول مع الرتكيز على قطاعات مالية معينة، 
حيث يتم جمع املعلومات من الإدارات املختلفة للبنك وحتليلها للتعرف املبكر على املخاطر املتوقعة التي قد تنجم عنها. وتعر�س هذه املعلومات على جمل�س الإدارة 
الإئتمان  البنك ملخاطر  العالقة، هذا ويتعر�س  العمل ذات -  اإدارات  اإدارة من  املبا�سر لكل  الرئي�س  املراجعة وكذا  )امل�سئول عن حتديد ومراقبة املخاطر( وجلنة 

وخماطر ال�سيولة وخماطر �سعر الفائدة وخماطر تقلبات �سعر �سرف العمالت الأجنبية وكذا خماطر الت�سغيل وبع�س املخاطر الأخرى.

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



اأ - خماطر االإئتمان
تعترب القرو�س والت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة للعمالء والبنوك وكذا اأر�سدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى البنوك واحلقوق والتعهدات من الغري من الأ�سول 
املالية املعر�سة خلطر الإئتمان املتمثل يف عدم قدرة تلك الأطراف على �سداد جزء اأو كل امل�ستحق عليهم يف تواريخ الإ�ستحقاق.  وتطبيقًا لتعليمات البنك املركزي 
اليمني ال�سادرة باملن�سور رقم )10( ل�سنة 1997 ب�ساأن اإدارة خماطر الإئتمان.. فاإن البنك يلتزم بحد اأدنى من املعايري وذلك لإمكان حتقيق اإدارة اأف�سل ملخاطره 

الئتمانية، وبالإ�سافة للمعايري املذكورة باملن�سور اأعاله يقوم البنك بالعديد من الإجراءات لتخفي�س خماطر الئتمان وتتمثل اأهم الإجراءات فيما يلي:
اإعداد الدرا�سات الإئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم، وحتديد معدلت اخلطر الئتماين املتعلقة بذلك.• 
احل�سول على ال�سمانات الكافية لتخفي�س حجم املخاطر التي قد تن�ساأ يف حالة تعرث العمالء اأو البنوك.• 
املتابعة والدرا�سة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم املالية والئتمانية وتقدير املخ�س�سات املطلوبة للديون والأر�سدة غري املنتظمة.• 
توزيع حمفظة القرو�س وال�سلفيات والأر�سدة لدى البنوك على قطاعات خمتلفة تالفيًا لرتكيز املخاطر.• 

واجلدول التايل يو�سح احلد الأق�سى للتعر�س ملخاطر الإئتمان ملكونات املركز املايل ويظهر احلد الأق�سى للمخاطر بالإجمايل دون الأخذ يف الإعتبار العوامل 
املخففة من تاأثري املخاطر با�ستخدام اإتفاقيات ال�سمانات )قبل خ�سم اأي �سمانات(:

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيـان

نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى البنك املركزي
628 571 85219 373 26اليمني )ل تت�سمن النقدية بال�سندوق وال�سراف الآيل(

780 803 55235 167 50اأر�سدة لدى البنوك
359 328 00083 811 119اأذون خزانة )ال�سايف(

866 460 8664 460 4�سندات حكومية
704 232 93260 462 77قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية )ال�سايف(

351 680 3511 680 1اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع
500 500292 397اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة 

207 306 0947 779 9اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى )ال�سايف(
290 133 147212 676 395

774 672 67888 866 75اإلتزامات عر�سية وارتباطات
169 349 825301 999 365اإجمايل التعر�س ملخاطر الإئتمان

الإئتمان ح�سب  ملخاطر  الأق�سى  )تركز احلد  اأية �سمانات  وبعد خ�سم  قبل  القطاع  والإرتباطات ح�سب  العر�سية  والإلتزامات  املالية  لالأ�سول  يلي حتليل  وفيما 
القطاع(:

20102009
�سايف احلداإجمايل احلد�سايف احلداإجمايل احلد

االأق�سى للمخاطراالأق�سى للمخاطراالأق�سى للمخاطراالأق�سى للمخاطر
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

115 475 164حكومي
 

-119 824 293
 

-
223 314 2102 394 17630 106 3311 444 37مايل

510 030 82920 169 31123 205 12210 646 28جتاري
312 611 8068 536 70110 356 46014 631 15�سناعي
908 108694 113954 182 1131 182 1خدمات

209 677 64415 608 75819 495 35620 490 29اأفراد اأخرى
620 414 4432 188 5413 003 5562 484 3مقاولت

062 000 0625 000 0945 779 0949 779 9اأخرى
844 742 39554 676 694212 128 14759 133 290الإجمايل

856 135 77473 672 01688 814 67859 866 75اإلتزامات عر�سية واإرتباطات
365 999 825118 942 710301 349 169126 878 700

ويقوم البنك باإدارة تركزات املخاطر من خالل توزيع املحفظة الإئتمانية على قطاعات اإقت�سادية ومواقع جغرافية خمتلفة . ويبني الإي�ساح رقم )37( من الإي�ساحات 
املتممة للبيانات املالية توزيع الأ�سول والإلتزامات وكذا الإلتزامات العر�سية والإرتباطات يف تاريخ البيانات املالية على القطاعات الإقت�سادية املختلفة ، كما يبني 

الإي�ساح رقم )38( من الإي�ساحات املتممة للبيانات املالية توزيع تلك الأدوات املالية على املناطق اجلغرافية يف تاريخ البيانات املالية.

ب -  خماطر ال�سيولة 
تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته يف تاريخ الإ�ستحقاق املنا�سب بالإ�سافة اإىل املخاطر الناجتة عن عدم القدرة على ت�سييل بع�س 
الأموال باأ�سعار معقولة ويف اإطار زمني منا�سب ، وللحد من تلك املخاطر تقوم اإدارة البنك بالعمل على تنويع اأ�س�س التمويل من خالل ا�ستخدام اأدوات عديدة من 
بينها ودائع العمالء مع مراقبة تواريخ الإ�ستحقاق للتاأكد من الإحتفاظ بال�سيولة الكافية واملطلوبة وكذا مراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سكل يومي بالإ�سافة 
للقيام بالعمل على ترتيب م�سادر متويل متنوعة وكافية. واجلدول التايل يو�سح حتليل با�ستحقاقات الإلتزامات املالية والتي تو�سح ال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية:

2010
اإ�ستحقاقات اإ�ستحقاقات مناإ�ستحقاقات من اإ�ستحقاقات خالل

االإجمايلاأكرث من �سنة6 اأ�سهر اإىل �سنة3 اأ�سهر اإىل 6 اأ�سهر3 اأ�سهر
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياالإلتزامات

894 752 4اأر�سدة م�ستحقة للبنوك
 

-
 

-
 

-4 752 894
279 153 55813 306 23126 054 245ودائع العمالء

 
-284 514 068

 قرو�س طويلة الأجل
-

 
-

 
-238 035238 035

 �سرائب الدخل عن العام
-370 919

 
-

 
-370 919

916 875 035289 279238 153 47713 677 12526 807 249اإجمايل الإلتزامات

2009
اإ�ستحقاقات اإ�ستحقاقات مناإ�ستحقاقات من اإ�ستحقاقات خالل

االإجمايلاأكرث من �سنة6 اأ�سهر اإىل �سنة3 اأ�سهر اإىل 6 اأ�سهر3 اأ�سهر
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياالإلتزامات

783 568 4اأر�سدة م�ستحقة للبنوك
 

-
 

-
 

-4 568 783
847 539 6949 079 61519 733 177ودائع العمالء

 
-206 353 156

 قرو�س طويلة الأجل
-

 
-

 
-236 982236 982

921 158 982211 847236 539 6949 079 39819 302 182اإجمايل الإلتزامات

ويبني الإي�ساح رقم )35( من الإي�ساحات املتممة للبيانات املالية بيان بتواريخ اإ�ستحقاقات الأ�سول والإلتزامات املالية و�سايف الفارق بينهما يف تاريخ البيانات املالية خالل 
العام مقارنة بالعام املا�سي.

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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2010
متو�سط معدلبنود غريمن 6 اأ�سهرمن 3 اأ�سهر اأقل من 3

الفائدةاالإجمايلمتاأثرة بالفائدةاأكرث من عاماإىل عاماإىل 6 اأ�سهراأ�سهر
عملةعملةاألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

اأجنبيةحملية
االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي 
--964 703 96437 703 37----لدى البنك املركزي اليمني

0.05-552 167 60050 797 23---952 369 26اأر�سدة لدى البنوك

-00022.95 811 119--168 579 94519 347 88715 883 84اأذون خزانة )بال�سايف( 

-86622.95 460 4-866 460 4---�سندات حكومية
قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية 

9322710 462 77--534 900 66430 971 7346 590 39)بال�سايف(

--351 680 3511 680 1----ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

--500 500397 397----اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة
اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى 

--094 779 0949 779 9----)بال�سايف(

--512 040 5124 040 4----ممتلكات ثابتة )بال�سايف(

771 503 021305 399 86677 460 7024 479 60950 319 57322 844 150اإجمايل الأ�سول

االإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
-89421.60 752 4----894 752 4اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

068202 514 847284 358 141-279 153 55813 306 38426 695 103ودائع العمالء

--538 090 5384 090 4----اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى

--140 140598 598----خم�س�سات اأخرى

-0354 238-035 238---قرو�س طويلة الأجل

--096 310 09611 310 11----حقوق امل�ساهمني

771 503 621305 357 035157 279238 153 55813 306 27826 448 108اإجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

-)600 958 79(831 222 4234 326 37)949 986 3(295 396 42فارق التاأثر ب�سعر الفائدة

--600 958 76979 735 34675 409 29538 396 42فارق التاأثر ب�سعر الفائدة املرتاكمة

ج - خماطر �سعر الفائدة 
تتعر�س قيم بع�س الأدوات املالية للتقلبات نتيجة تغري اأ�سعار الفائدة عليها، ويقوم البنك بعدة اإجراءات من �ساأنها خف�س اآثار هذا اخلطر اإىل احلد الأدنى. ومن اأهم 

الإجراءات التي يقوم بها البنك يف هذا ال�ساأن ما يلي :
 ربط �سعر الفائدة على القرتا�س مع �سعر الفائدة على الإقرا�س.• 
ال�سرت�ساد باأ�سعار اخل�سم للعمالت املختلفة عند حتديد اأ�سعار الفائدة.• 
 مراقبة توافق تواريخ ا�ستحقاقات الأ�سول والإلتزامات املالية.• 

 ويو�سح اجلدول التايل تعر�س البنك ملخاطر �سعر الفائدة:

2009
متو�سط معدلبنود غريمن 6 اأ�سهرمن 3 اأ�سهر اأقل من 3

الفائدةاالإجمايلمتاأثرة بالفائدةاأكرث من عاماإىل عاماإىل 6 اأ�سهراأ�سهر
عملةعملةاألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

اأجنبيةحملية
االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي 
--619 431 61926 431 26----لدى البنك املركزي اليمني

اأر�سدة لدى البنوك
11 256 661---24 547 11935 803 780-0.05

اأذون خزانة )بال�سايف( 
54 609 52212 796 69315 922 144--83 328 35912.90-

�سندات حكومية
---4 460 866-4 460 86612.85-

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية 
704188 232 60-600 859 2278 922 45813 695 4195 755 31)بال�سايف(

ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 
----1 680 3511 680 351--

اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة
----292 500292 500--

اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى 
--207 306 2077 306 7----)بال�سايف(

ممتلكات ثابتة )بال�سايف(
----3 957 2483 957 248--

634 493 044223 215 46664 320 37113 844 15129 492 60218 621 97اإجمايل الأ�سول

االإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

4 568 783----4 568 783102
ودائع العمالء

66 671 74019 079 6949 539 847-111 061 875206 353 156101
اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى

----1 304 9431 304 943--
خم�س�سات اأخرى

721 477721 477--
قرو�س طويلة الأجل

---236 982-236 9824-
حقوق امل�ساهمني

10 308 29310 308 293--
634 493 588223 396 982123 847236 539 6949 079 52319 240 71اإجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

فارق التاأثر ب�سعر الفائدة
26 381 079)587 543 (20 304 52413 083 484)59 181 544(-

--544 181 06059 098 53646 793 07925 381 26فارق التاأثر ب�سعر الفائدة املرتاكمة

الأ�سول  تلك  على  املا�سي  بالعام  مقارنة  العام  خالل  البنك  مبعرفة  امل�ستخدمة  الفائدة  اأ�سعار  متو�سط  املالية  للبيانات  املتممة  الإي�ساحات  من   )36( رقم  الإي�ساح  ويبني 
واللتزامات املالية . 

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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د - خماطر تقلبات �سعر �سرف العمالت االأجنبية 
العمالت الأجنبية. ولأغرا�س  اأ�سعار �سرف  التقلبات يف  فاإن ذلك الأمر قد يعر�سه خلطر  البنك يف عدد من العمالت الأجنبية طبقا لطبيعة ن�ساطه  لتعامل  نظرًا 
تخفي�س ذلك اخلطر اإىل احلد الأدنى فاإن البنك يعمل على مراعاة التوازن يف مراكز العمالت الأجنبية وفقا للتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي اليمني باملن�سور 
رقم )6( ل�سنة 1998 بحيث ل يزيد الفائ�س يف مركز كل عملة على حدة عن 15% من راأ�سمال البنك واحتياطياته اإ�سافة اإىل اأن الفائ�س يف املركز املجمع لكافة 

العمالت ل يجب اأن يزيد عن 25% من راأ�سمال البنك واحتياطياته.
ومن اأجل الإلتزام بتعليمات البنك املركزي والواردة باملن�سور رقم )6( ل�سنة 1998 يعمل البنك دوريًا على مراقبة مراكز العمالت الأجنبية والت�سرف يف الفائ�س 

من العمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف ذلك التاريخ.
ويو�سح اجلدول التايل �سايف التعر�س للعمالت الأجنبية خالل العام مقارنة بالعام املا�سي:

2010
االإجمايلعمالت اأخرىجنيه ا�سرتلينيريال �سعودييورودوالر اأمريكي

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيـان
302 728 656109 868142 370 5041 868 9847 120 2908 225 92الأ�سول

)704 344 109()698 135()494 383 1()038 276 7()810 040 8()664 508 92(الإلتزامات
598 958383 6)626 12(466 174592 80)374 283 (�سايف مراكز العمالت الأجنبية

2009
االإجمايلعمالت اأخرىجنيه ا�سرتلينيريال �سعودييورودوالر اأمريكي

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيـان
799 158 78081 860695 320411 628 5912 292 2485 130 72الأ�سول

)292 831 78()265 570()520 413()915 271 3()458 944 4()134 631 69(الإلتزامات
507 327 5152 125)660 1()595 643(133 114348 499 2�سايف مراكز العمالت الأجنبية

ويبني اإي�ساح رقم )39( من الإي�ساحات املتممة للبيانات املالية مراكز العمالت الأجنبية الهامة والقائمة يف تاريخ البيانات املالية مقارنة بالعام املا�سي. 

هـ - خماطر الت�سغيل 
تتمثل خماطر الت�سغيل يف خماطر حدوث خ�سائر مبا�سرة اأو غري مبا�سرة نتيجة ف�سل معني ناجت عن التطبيقات التكنولوجية اأو العمليات اأو اأخطاء املوظفني، ويعمل 
البنك على التقليل من حدوث هذه املخاطر من خالل اإطار من ال�سيا�سات والإجراءات لتقييم ومراقبة واإدارة هذه املخاطر، وذلك من خالل العمل على الف�سل الفعال 

للواجبات وال�سالحيات واإجراءات املطابقة، بالإ�سافة اإىل زيادة وعي املوظفني بهذه املخاطر وطرق تقييمها.

و - خماطر اأخرى 
ت�سمل املخاطر الأخرى يف خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية واملخاطر القانونية وخماطر  ال�سمعة. ويتم ال�سيطرة على خماطر عدم الوفاء باملتطلبات الرقابية 
من خالل اإطار من ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإن�سباط واملتابعة، ويتم اإدارة املخاطر القانونية من خالل التطبيق الفعال لتو�سيات امل�ست�سارين القانونيني 
داخل وخارج البنك، ويتم اإدارة خماطر ال�سمعة من خالل فح�س منتظم للعوامل املتعلقة ب�سمعة البنك بالإ�سافة لإ�سدار تعليمات و�سيا�سات خا�سة حيث ما كان 

ذلك مالئمًا.

اإدارة راأ�س املال- 5
لالإ�سراف  بازل  اليمني ومقررات جلنة  املركزي  البنك  ال�سادرة عن  املال  راأ�س  متطلبات  مع  الإلتزام  من  التاأكد  هو  املال  لراأ�س  البنك  اإدارة  من  الأ�سا�سي  الهدف 
ويقوم  به.  الإحتفاظ  الواجب  الأدنى  احلد  من  واأعلى  جيدة  مال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  وكذا  متميز  اإئتماين  ت�سنيف  مبعدل  يحتفظ  البنك  اأن  من  والتاأكد  امل�سريف، 
البنك  من  املطبقة  للمعايري  وفقًا  اأ�ساليب  با�ستخدام  وذلك  ال�ساأن  هذا  يف  اليمني  املركزي  البنك  من  ال�سادرة  للتعليمات  وفقًا  املال  راأ�س  كفاية  مبراقبة  البنك 
 )2( رقم  اليمني  املركزي  البنك  ملن�سور  طبقًا  وذلك  املال  راأ�س  كفاية  بن�سبة  �سهور(   3 )كل  دورية  تقارير  باإعداد  البنك  ويقوم  الرقابة.  لأغرا�س  اليمني  املركزي 

 .1997 ل�سنة 
دوليًا  بها  معرتف  بن�سبة  املخاطر  باأوزان  املرجحة  الأ�سول  اإىل  املال  راأ�س  اإجمايل  بن�سبة  الإحتفاظ  اليمن  العاملة يف  البنوك  من  اليمني  املركزي  البنك  ويطلب 

اأدنى. كحد   )%5( تبلغ  العمالء  ودائع  اإىل  املال  راأ�س  اإجمايل  من  بن�سبة  يحتفظ  اأن  البنك  على  اأنه  كما  اأدنى،  كحد   )%8( تبلغ 
البنك  واإلتزامات  اأ�سول  باإجمايل  وامل�ساند  الأ�سا�سي  املال  راأ�س  مكونات  مبقارنة  اليمني  املركزي  البنك  لتعليمات  طبقًا  املال  راأ�س  كفاية  ن�سبة  اإحت�ساب  ويتم 

يلي: كما  املخاطر  باأوزان  ترجيحها  بعد  املالية  البيانات  يف  واملو�سحة 

20102009
مليون ريال مينيمليون ريال ميني

249 25110 11راأ�س املال الأ�سا�سي 
888977راأ�س املال امل�ساند
226 13911 12اإجمايل راأ�س املال

االأ�سول واالإلتزامات املرجحة باأوزان املخاطر
013 70443 56اإجمايل الأ�سول 

392 41636 37الإلتزامات العر�سية والإرتباطات 
405 12079 94اإجمايل الأ�سول والإلتزامات املرجحة باأوزان املخاطر 

14.14%13.00%ن�سبة كفاية راأ�س املال

مالية  �سركة  اأو  حملي  بنك  اأي  مال  راأ�س  يف  امل�ساهمات  اإ�ستبعاد  )بعد  املرحلة  والأرباح  والإحتياطيات  املدفوع  املال  راأ�س  من  الأ�سا�سي  املال  راأ�س  ويتكون 
املرجحة  الأ�سول  من   %2 عن  يزيد  ل  وبحيث   %1 بن�سبة  املنتظمة  الديون  على  البنك  يكونها  التي  العامة  املخ�س�سات  من  فيتكون  امل�ساند  املال  راأ�س  اأما  حملية(، 

املخاطر. باأوزان 

 نقدية بال�سندوق واأر�سدة االإحتياطي لدى البنك املركزي اليمني- 6

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيـان

520 002 3015 368 5نقدية بال�سندوق وال�سراف الآيل � عملة حملية
471 857 8111 961 5نقدية بال�سندوق وال�سراف الآيل  � عملة اأجنبية

11 330 1126 859 991
243 693 4628 516 11اإحتياطي اإلزامي لدى البنك املركزي اليمني � عملة حملية

385 878 39010 857 14اإحتياطي اإلزامي لدى البنك املركزي اليمني � عملة اأجنبية
26 373 85219 571 628
37 703 96426 431 619

بالريال  العمالء  ح�سابات  مقابل  اليمني  املركزي  البنك  لدى  به  الحتفاظ  الواجب  الأدنى  احلد  يف  اليمني  املركزي  البنك  لدى  الإلزامي  الإحتياطي  اأر�سدة  تتمثل 
للبنك. اليومي  لال�ستخدام  متاح  غري  الر�سيد  وهذا  فوائد(،  )بدون  الأجنبية  والعمالت  اليمني 

 اأر�سدة لدى البنوك- 7

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

البنك املركزي اليمني
284 805 88210 787 11ح�سابات جارية � عملة حملية

156 658 5351 041 2ح�سابات جارية � عملة اأجنبية
13 829 41712 463 440

بنوك حملية
622 518180 57ح�سابات جارية 

بنوك خارجية
058 903 66511 910 9ح�سابات جارية � عملة اأجنبية

660 256 95211 369 26ودائع لأجل
36 280 61723 159 718
50 167 55235 803 780

حتمل احل�سابات اجلارية والودائع لأجل لدى البنوك اخلارجية معدلت فائدة متغرية يف حني ل حتمل احل�سابات اجلارية لدى البنك املركزي اليمني وكذا البنوك املحلية اأي 
 فوائد.

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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اأذون خزانة ) بال�سايف (  -8
20102009

األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
000 200 00055 450 86اأذون خزانة اإ�ستحقاق 90 يوم

120 137 33013 170 16اأذون خزانة اإ�ستحقاق 180 يوم
170 614 00016 800 21اأذون خزانة اإ�ستحقاق 360 يوم

124 420 33084 951 290
)931 622 1()330 609 4(يخ�سم : ر�سيد خ�سم الإ�سدار

119 811 00083 328 359

حتمل اأذون اخلزانة اأ�سعار فائدة ترتاوح بني 22.90% اإىل 23% خالل العام 2010 )11% اإىل 15% خالل عام 2009 (.  ووفقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني تعترب اأذون 
اخلزانة التي ت�ستحق خالل فرتة ل تزيد عن ثالثة اأ�سهر جزءًا من النقدية وما يف حكمها.

�سندات حكومية  -9
20102009

األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
866 460 8664 460 4ال�سندات احلكومية

بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم )145( ل�سنة 2006 بتاريخ 11 اأبريل 2006 والذي قرر فيه باأن على وزارة املالية �سراء املحفظة الإئتمانية الزراعية امل�ستحقة للبنك كما يف 
31 دي�سمرب 2005، ووفقًا لالإتفاق املربم بني كل من وزارة املالية والبنك، اأ�سدر البنك املركزي اليمني نيابة عن وزارة املالية �سندات حكومية ت�ستحق ال�سداد يف 11 اأبريل 

2016 وحتمل هذه ال�سندات ن�سب فائدة ح�سب �سعر متو�سط الفائدة على اأذون اخلزانة لفرتة ثالثة اأ�سهر وتدفع يف تواريخ الإ�ستحقاق.

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية ) بال�سايف (  -10
10-1 القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية وفقًا للنوع

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيان

اأ – قرو�س و�سلفيات جتارية وزراعية
814 992 95324 090 32جاري مدين

937 429 2106 611 5ت�سهيالت اإعتمادات م�ستندية
778 978 01423 091 35قرو�س عمالء
753 842 89910 646 11قرو�س اأفراد

519 426315 236قرو�س زراعية
837 417-�سيكات م�سرتاة

84 676 50266 977 638
)818 158 5()251 426 7 ()11-اأ(يخ�سم : خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات

)116 586 1 () 746 350 2 ()12(يخ�سم : فوائد جمنبة
74 899 50560 232 704

ب – ذمم واأر�سدة االأن�سطة التمويلية
-232 963 1متويل عمليات املرابحة

552 423متويل عمليات الإ�ست�سناع
 

-
-320 299اإجارة منتهية بالتمليك

2 686 104
-)627 24 ()11-ب(يخ�سم : خم�س�س تدين قيمة الأن�سطة التمويلية

-)870 66(يخ�سم : اإيرادات موؤجلة
-)180 31 (يخ�سم : اإهالك اإيجارة منتهية بالتمليك

2 563 427-
77 462 93260 232 704

األف ريال ميني يف 31 دي�سمرب 2010  ) بعد خ�سم قيمة الفوائد املجنبة وكذا الأر�سدة املغطاة بودائع  بلغت قيمة القرو�س وال�سلفيات غري املنتظمة /403 734 11/ 
و�سمانات نقدية ( مقابل مبلغ /767 738 8/ األف ريال ميني يف 31 دي�سمرب 2009 وبيانها كما يلي:

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

928 858 4572 800 2قرو�س و�سلفيات دون امل�ستوى 
785 297913 987 3قرو�س و�سلفيات م�سكوك يف حت�سيلها
054 966 6494 946 4قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية رديئة

11 734 4038 738 767

10-2 القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية وفقًا للقطاعات
2010

ت�سهيالت
االإجمايلاأن�سطة متويلية�سيكات م�سرتاةقرو�س زراعيةقرو�س اأفرادقرو�س للعمالءاإعتمادات م�ستنديةجاري مدين

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
426 236--426 236----زراعي
656 741 73228 891 1---233 597 25211 617 4392 635 12جتاري

938 554 15----938 554 15--�سناعي
163 304 32017 299---988 921 9617 544 8942 537 6خدمات

997 448-----997 448-مايل
426 076 05225 495--899 646 85511 16-620 917 12اأفراد واأخرى

32 090 9535 611 21035 091 01411 646 899236 426-2 686 10487 362 606

2009
ت�سهيالت

االإجمايلاأن�سطة متويلية�سيكات م�سرتاةقرو�س زراعيةقرو�س اأفرادقرو�س للعمالءاإعتمادات م�ستنديةجاري مدين
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

519 315--519 315----زراعي
718 134 32-837 417--778 978 28823 087 8153 650 4جتاري

--------�سناعي
808 818 14-----149 6595 813 14خدمات

949 99-----949 99-مايل
644 608 19---753 842 10-551 237 3403 528 5اأفراد واأخرى

24 992 8146 429 93723 978 77810 842 753315 519417 837-66 977 638

تظهر املبالغ اأعاله بالقيم الإجمالية قبل خ�سم خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات والأن�سطة التمويلية وكذا الفوائد املجنبة والإيرادات املوؤجلة.

خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات واالأن�سطة التمويلية )منتظمة وغري املنتظمة (   -11
اأ – خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات التجارية والزراعية

20102009
االإجمايلعامحمدداالإجمايلعامحمدد

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
131 278 2204 911295 982 8183 158 4655 353255 903 4ر�سيد املخ�س�س يف بداية العام

340 34432 9964 83027 90052 9303 48فروق اإعادة تقييم املخ�س�س بالعملة الأجنبية

790 765 6031 214 3262 2777 207 2ي�ساف : املكون خالل العام ) اإي�ساح رقم 32 (
 

-1 765 790
 يخ�سم : خم�س�سات اإنتفى الغر�س منها )اإي�ساح رقم 31(

-
 

-
 

-)917 443(
 

-)917 443(
-)099 44(099 44---املحول من املخ�س�س العام للمخ�س�س املحدد

818 158 4655 353255 903 2514 426 6917 560266 159 7ر�سيد املخ�س�س يف نهاية العام

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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ب – خم�س�س تدين قيمة االأن�سطة التمويلية
2010                                                            2009

االإجمايلعامحمدداالإجمايلعامحمدد
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

------ر�سيد املخ�س�س يف بداية العام
---627 18524 44223 1ي�ساف : املكون خالل العام ) اإي�ساح رقم 32 (

---627 18524 44223 1ر�سيد املخ�س�س يف نهاية العام

الفوائد املجنبة   -12

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

664 677 1161 586 1الر�سيد يف بداية العام 
)884 636()500 280(الفوائد املجنبة املعدمة اأو املح�سلة خالل العام

336 130545 045 1الزيادة خالل العام
116 586 7461 350 2الر�سيد يف نهاية العام

متثل الفوائد املجنبة قيمة الفوائد امل�ستحقة عن القرو�س والت�سهيالت غري املنتظمة وتطبيقًا لتعليمات البنك املركزي اليمني فاإن هذه الفوائد ل تعترب اإيرادات اإل عند حت�سيلها 
فعاًل.

اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع   -13

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
اأ – اإ�ستثمارات مالية حملية

250 001 2501 001 1�سركة اأ�سا�س العقارية املحدودة
000 000600 600م�سروع الرئي�س ال�سكني ال�سالح 

131 13159 59�سركة اخلدمات املالية اليمنية
750 75015 15ال�سركة اليمنية ل�سناعة امل�سخات

834 83411 11م�سنع التمور بالتحيتي
500 5002 2ال�سركة اليمنية للفنادق

350 3501 1ال�سركة اليمنية لت�سويق املنتجات الزراعية
125125ال�سركة اليمنية الربيطانية لالإ�ستثمار

1 691 9401 691 940

ب – اإ�ستثمارات مالية خارجية
970 97019 19بنك كاك الدويل � جيبوتي

1 711 9101 711 910

يخ�سم: الإنخفا�س يف قيمة الإ�ستثمارات املالية
 املتاحة للبيع

)31 559()31 559(
1 680 3511 680 351

تتمثل الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يف اإ�ستثمارات مالية غري مدرجة، ونظرًا لتعذر احل�سول على تقدير ميكن الإعتماد عليه للقيمة العادلة لهذه الإ�ستثمارات • 
وذلك لعدم وجود اأ�سعار �سوقية معلنة لها، وكذا لعدم اإمكانية حتديد التدفقات النقدية امل�ستقبلية لذا فقد مت ت�سجيل هذه الإ�ستثمارات بالتكلفة.

مت اإحت�ساب اإنخفا�س قيمة بع�س الإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع لعدم وجود اأي توزيعات من تلك الإ�ستثمارات خالل ال�سنوات املا�سية وكذا عدم توقع اإ�ستالم • 
اأية توزيعات منها خالل ال�سنوات القادمة.

ا�ستثمارات يف �سركات زميلة  -14

ن�سبة امل�ساهمة2009ن�سبة امل�ساهمة2010
%األف ريال ميني%األف ريال مينيالبيان
50036.39 50036.39289 289�سركة ماأرب للدواجن 

00021 105�سركة كاك للتاأمني
 

--
50030 500301 1�سركة كاك لتقنية املعلومات 

50030 500301 1�سركة كاك للت�سويق والإعالن 
397 500292 500

15-  اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى ) بال�سايف (

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيان

228 390 1912 275 4فوائد واإيرادات م�ستحقة
109 395376 383عهد و�سلف عاملني

945 002188 270م�سروفات مدفوعة مقدمًا
316 99048 631م�سروعات قيد التنفيذ ) دفعات (

410 447 5313 682 3)3-6(اأ�سول اآلت ملكيتها اإىل البنك وفاء لديون بع�س العمالء 
268 038 1331 202 1اأر�سدة مدينة اأخرى

10 445 2427 489 276
)069 183()148 666()16(يخ�سم :خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

9 779 0947 306 207

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها لالأر�سدة املدينة واالأ�سول االأخرى  -16

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيان

023 06975 183ر�سيد املخ�س�س يف بداية العام 
046 873108 481)32(ي�ساف : املكون خالل العام

-206 1فروق اإعادة تقييم املخ�س�س بالعملة الأجنبية
069 148183 666ر�سيد املخ�س�س يف نهاية العام

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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املمتلكات الثابتة )بال�سايف(  -17

2010
التكلفة يف 
2010/1/1

االإ�سافات
خالل العام

االإ�ستبعادات
خالل العام

التكلفة يف
2010/12/31

جممع 
االإهالك يف 
2010/1/1

اإهالك
العام

جممع اإهالك
االإ�ستبعادات

جممع 
االإهالك يف

2010/12/31

�سايف القيمة 
الدفرتية يف
2010/12/31

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
408 276795 159-997 27918 684140 954-043 64160 894اأرا�سي ومباين واإن�ساءات

900 184 8052 741 1)765 2(585 985581 162 7051 926 3)688 3(074 319693 237 3اأثاث واآلت ومعدات
اأجهزة ونقاط البيع 

486 649402 745-762 887202 135542 148 1-245 890123 024 1و�سناديق ال�سراف الآيل
287 589174 315)019 5(236 37259 876261 489)021 5(918 97987 406�سيارات وو�سائل نقل

حت�سينات عقارات 
431 335483 472-387 948160 766311 955-876 890142 812م�ستاأجرة

512 040 6544 434 3)784 7(967 022 4711 419 1662 475 7)709 8(156 107 7191 376 6الإجمايل

2009
التكلفة يف 
2009/1/1

االإ�سافات
خالل العام

االإ�ستبعادات
خالل العام

التكلفة يف
2009/12/31

جممع 
االإهالك يف 
2009/1/1

اإهالك
العام

جممع اإهالك
االإ�ستبعادات

جممع 
االإهالك يف

2009/12/31

�سايف القيمة 
الدفرتية يف
2009/12/31

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
362 279754 140)609(933 95517 641122 894)646 6(211 07685 816اأرا�سي ومباين واإن�ساءات

334 074 9852 162 1)047 20(937 095485 319697 237 3)081 24(325 075737 524 2اأثاث واآلت ومعدات
اأجهزة ونقاط البيع 

891 999161 862و�سناديق ال�سراف الآيل
 

-1 024 890348 865194 022-542 887482 003
607 372145 261)472 3(079 76550 979214 406)097 4(545 53151 359�سيارات وو�سائل نقل

حت�سينات عقارات 
014 876248 564م�ستاأجرة

 
-812 890196 181115 767-311 948500 942

248 957 4713 419 2)128 24(738 861863 579 7191 376 6)824 34(986 283 5571 127 5الإجمايل

اأر�سدة م�ستحقة للبنوك  -18
20102009

األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
اأ - بنوك حملية

001 5ح�سابات جارية � عملة اأجنبية
 

-
-317 183ح�سابات جارية � عملة حملية

-000 000 3ودائع لأجل � عملة حملية

3 188 318
 -

ب - بنوك خارجية
783 568 2424 423 1ح�سابات جارية � عملة اأجنبية
-334 141ح�سابات جارية � عملة حملية

1 564 5764 568 783
4 752 8944 568 783

حتمل احل�سابات اجلارية والودائع لأجل امل�ستحقة للبنوك معدلت فائدة متغرية.

ودائع العمالء    -19
اأ – ودائع العمالء وفقًا للنوع

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

127 421 49794 298 120ح�سابات جارية وحتت الطلب
362 920 12189 176 139ودائع لأجل 

544 942 9222 919 4ح�سابات التوفري
918 536 66216 052 16تاأمينات اإعتمادات م�ستندية وخطابات �سمان 

205 532 8662 066 4ودائع اأخرى
284 514 068206 353 156

ب – ودائع العمالء وفقًا للقطاعات

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

851 204 00749 141 57القطاع العام واملختلط

971 754 52343 888 79الأفراد

940 958 15984 946 114ال�سركات

394 434 37928 538 32اأخرى
284 514 068206 353 156

اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى  -20
20102009

األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
-919 370�سرائب الدخل عن العام

198 940426 845 1فوائد م�ستحقة

320 477173 323م�سروفات م�ستحقة

809 853281 339اإيرادات مقبو�سة مقدمًا

616 349423 210 1اأر�سدة دائنة اأخرى
4 090 5381 304 943

خم�س�سات اأخرى  -21
2010

فروق اإعادة 
الر�سيد يفخم�س�ساتاملكونتقييم املخ�س�سالر�سيد يف
2010/12/31اإنتفى الغر�س منهاخالل العامبالعمالت االأجنبية2010/1/1

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

140 598)808 143(774 6978 47711 721خم�س�س اإلتزامات عر�سية

2009
فروق اإعادة 

الر�سيد يفخم�س�ساتاملكونتقييم املخ�س�سالر�سيد يف
2009/12/31اإنتفى الغر�س منهاخالل العامبالعمالت االأجنبية2009/1/1

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

477 721)837 39(236 22882 85019 659خم�س�س اإلتزامات عر�سية

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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القرو�س طويلة االأجل  -22
20102009

األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
231 2716 5م�سروع تطوير تهامة الثالث ) اإي�ساح رقم 22-اأ (

641 2177 7م�سروع تطوير رمية ) اإي�ساح رقم 22-ب (

110 49473 74م�سروع التنمية الريفية � املهرة ) اإي�ساح رقم 22-ج (

000 053150 151�سندوق ت�سيجع الإنتاج الزراعي وال�سمكي )اإي�ساح رقم 22-د(
238 035236 982

22 – اأ  م�سروع تطوير تهامة الثالث
ح�سلت احلكومة على قر�س من موؤ�س�سة اأملانيا للت�سليف الإن�سائي لتفعيل اأن�سطة القرو�س الزراعية يف م�سروع تطوير تهامة. ينفذ البنك امل�سروع من خالل اإتفاقية 

مع وزارة الزراعة.

22 – ب م�سروع تطوير رمية
ح�سلت احلكومة على قر�س من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل اأن�سطة القرو�س الزراعية يف م�سروع تطوير رمية. ينفذ البنك امل�سروع من خالل اإتفاقية 

مع وزارة املالية.

22 – ج  م�سروع التنمية الريفية ـ املهرة
ح�سلت احلكومة على قر�س من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل اأن�سطة القرو�س الزراعية يف م�سروع التنمية الريفية � املهرة. ينفذ البنك امل�سروع من 

خالل اإتفاقية مع وزارة املالية.

22 – د �سندوق ت�سجيع االإنتاج الزراعي وال�سمكي
ح�سلت احلكومة على قر�س من ال�سندوق الدويل للتنمية الزراعية لتفعيل اأن�سطة القرو�س الزراعية ل�سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي يف املناطق الريفية 

يف املهرة. ينفذ البنك امل�سروع من خالل اإتفاقية مع وزارة املالية.

حقوق امل�ساهمني  -23
اأ - راأ�س املال املدفوع

يبلغ راأ�س املال املدفوع كما يف 31 دي�سمرب 2010 مبلغ ع�سرة مليار ريال ميني موزع على عدد )10( مليون �سهم القيمة الإ�سمية لل�سهم /1000/ ريال ميني وذلك بناءًا 
قد بتاريخ 28 اأبريل 2011 )مقابل مبلغ ت�سعة مليار ريال ميني  على قرار جمل�س اإدارة البنك بزيادة راأ�س املال مببلغ /000 000 1/ األف ريال ميني خالل اإجتماعه الذي عمُ

يف 31 دي�سمرب 2009(. وبيانه كما يلي:
ن�سبة امل�ساهمةعدد االأ�سهمقيمة االأ�سهم

%�سهماألف ريال ميني
00033.82 382 0003 382 3احلكومة ممثلة بوزارة املالية

00040.50 050 0004 050 4�سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي

00025.00 500 0002 500 2الهيئة العامة للطريان املدين والأر�ساد

0000.68 00068 68الإحتاد العام
10 000 00010 000 000100  

ب-االإحتياطي القانوين
وفقًا لأحكام القانون رقم )38( ل�سنة 1998 ب�ساأن البنوك يتم حتويل 15% من �سايف اأرباح العام لتغذية الإحتياطي القانوين حتى ي�ساوي �سعف راأ�س املال • 

املدفوع، ول ميكن للبنك اإ�ستخدام ذلك الإحتياطي دون احل�سول على املوافقة امل�سبقة من البنك املركزي اليمني.
يتم زيادة راأ�س املال مبتح�سالت القيمة الإ�سمية لالأ�سهم امل�سدرة، ويف حالة اإ�سدار الأ�سهم ب�سعر اأعلى من قيمتها الإ�سمية )عالوة اإ�سدار(، يدرج �سايف • 

الزيادة �سمن الإحتياطي القانوين مبوجب القانون رقم )22( ل�سنة 1997 ب�ساأن ال�سركات التجارية باجلمهورية اليمنية.
يت�سمن الإحتياطي القانوين مبلغ /00 500/ األف ريال ميني قيمة عالوة اإ�سدار اأ�سهم خالل عام 2008.• 

االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات )بال�سايف(  -24
2010

�سايف قيمة االإلتزامالتاأمني املحتجزاإجمايل قيمة االإلتزام
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

604 031 15)476 833 4 (080 865 19اإعتمادات م�ستندية
172 308 38)186 219 11 (358 527 49خطابات �سمان � عمالء

240 474 6-240 474 6اأخرى
75 866 678) 16 052 662(59 814 016

2009
�سايف قيمة االإلتزامالتاأمني املحتجزاإجمايل قيمة االإلتزام

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
502 103 34)278 137 5(780 240 39اإعتمادات م�ستندية

354 032 38)640 399 11(994 431 49خطابات �سمان � عمالء
88 672 774)16 536 918(72 135 856

اإيرادات الفوائد  -25

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

الفوائد من القرو�س والت�سهيالت للعمالء :
543 890 8182 510 4فوائد من احل�سابات املدينة

886 641 0893 876 4فوائد من القرو�س

126 016431 350فوائد من الت�سهيالت الأخرى
9 736 9236 963 555

237 00857 149الفوائد من الأر�سدة لدى البنوك 

936 248 2489 989 17فوائد اأذون خزانة

985 533-فوائد �سهادات اإيداع البنك املركزي اليمني

253 231600 969فوائد �سندات حكومية
28 844 41017 403 966

م�سروفات الفوائد  -26

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

فوائد على ودائع العمالء :
128 995 4218 587 15فوائد على الودائع لأجل 

572 194499 212 1فوائد على ح�سابات التوفري واحل�سابات اجلارية
16 799 6159 494 700

فوائد مدفوعة على اأر�سدة البنوك :
818 58679 419فوائد على الأر�سدة امل�ستحقة للبنوك

084 0592 2فوائد قرو�س طويلة الأجل
421 64581 902

17 221 2609 576 602

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



اإيرادات االأن�سطة التمويلية واالإ�ستثمارية االإ�سالمية  -27

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

 592 46اإيرادات متويل عمليات املرابحة
-

-470 16اإيرادات اإجارة منتهية بالتمليك
63 062-

عائد اأ�سحاب ح�سابات االإ�ستثمار املطلقة واالإدخار   -28
العمالء من جمل�س  اأرباح ودائع  بالأعداد، ويتم اعتماد ن�سب ح�س�س  اأ�سا�س احت�ساب ن�سبة امل�ساركة مرجحة  العمالء وامل�ساهمني على  اأرباح الإ�ستثمار بني  يتم توزيع 
اإدارة البنك بناء على اإقرتاح جلنة امليزانية التي تقوم باحت�ساب املبالغ امل�ستثمرة بالعملة املحلية والأجنبية والأعداد اخلا�سة بها ون�سب امل�ساركة. وقد بلغ متو�سط ن�سبة عائد 

الإ�ستثمار كما يلي:
2010

عمالت اأجنبية %ريال ميني %
14.506الودائع امل�ستثمرة
5-ح�سابات الإدخار

اإيرادات عموالت واأتعاب اخلدمات امل�سرفية   -29

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

563 422590 434عمولت العتمادات امل�ستندية

734 052532 607عمولت خطابات ال�سمان

464 086152 274عمولت احلوالت 

948 580567 696اأتعاب خدمات م�سرفية اأخرى
2 012 1401 843 709

اأرباح عمليات النقد االأجنبي  -30

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيان

458 631129 695اأرباح التعامل يف العمالت الأجنبية

402 417)321 684()خ�سائر( اأرباح اإعادة تقييم الأر�سدة بالعمالت الأجنبية
11 310546 860

اإيرادات عمليات اأخرى  -31

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيان

280 808957 143)11، 21(خم�س�سات اإنتفى الغر�س منها

885 70018 2اأرباح بيع ممتلكات ثابتة
874 09475 33اأخرى

179 2061 052 039

املخ�س�سات املحملة على بيان الدخل ال�سامل  -32

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيان

790 765 6031 214 2)11-اأ(خم�س�س تدين قيمة القرو�س وال�سلفيات 
 627 24)11-ب(خم�س�س تدين قيمة الأن�سطة التمويلية

-
خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

046 873108 481)16() اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى (
236 77482 8)21(خم�س�سات اأخرى

2 729 8771 956 072

م�سروفات عمومية واإدارية واإهالك  -33

20102009اإي�ساح
األف ريال مينياألف ريال مينيرقمالبيان

708 511 1463 065 4اأجور ومرتبات وما يف حكمها

738 967863 022 1)17(اإهالكات ممتلكات ثابتة

209 647284 282م�سروفات اإ�سالح و�سيانة

063 153393 390اإيجارات

639 243116 155اأدوات كتابية ومطبوعات

659 078222 625اإت�سالت

632 608980 726 1دعاية واإعالن

463 132145 194كهرباء ومياه

513 53428 5م�سروفات ق�سائية

994 24443 100م�سروفات تدريب

064 083303 208�سفر وانتقالت

462 40664 208اأتعاب مهنية وا�ست�سارات

369 541167 96م�سروفات تاأمني

334 17294 285م�سروفات زكاة

133 233338 35م�سروفات �سنوات �سابقة

183 338638 553اأخرى ومتنوعة
9 954 5258 196 163

34-  ن�سيب ال�سهم من �سايف اأرباح العام
20102009

835 176 8031 001 1�سايف الأرباح ) ح�سة امل�ساهمني يف �سايف الأرباح � األف ريال (
500 5008 9متو�سط عدد الأ�سهم ) األف �سهم (

105138ن�سيب ال�سهم من �سايف الأرباح ) ريال ميني (

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



اإ�ستحقاقات االأ�سول واالإلتزامات املالية  -35

2010
ا�ستحقاقاتا�ستحقاقات من 6 ا�ستحقاقات من 3 ا�ستحقاقات

االإجمـايلاأكرث من �سنة�سهور اإىل �سنة�سهور اإىل 6 اأ�سهرخالل 3 �سهورالبيان
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياأ - االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى البنك 
964 703 37---964 703 37املركزي اليمني

552 167 50---552 167 50اأر�سدة لدى البنوك
000 811 119-168 579 94519 347 88715 883 84اأذون خزانة )بال�سايف(

866 460 8664 460 4---�سندات حكومية
932 462 77-534 900 66430 971 7346 590 39قرو�س و�سلفيات )بال�سايف(
351 680 3511 680 1---ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 
500 500397 397---اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

212 346 13722 319 60950 479 7026 538 717291 684 165
ب- االإلتزامات

894 752 4---894 752 4اأر�سدة م�ستحقة للبنوك
ودائع العمالء

245 054 23126 306 55813 153 279
 

-284 514 068
035 035238 238---قرو�س طويلة الأجل

249 807 12526 306 55813 153 279238 035289 504 997
168 179 6822 300 4236 326 37)949 986 3()988 460 37(ال�سايف

2009
ا�ستحقاقاتا�ستحقاقات من 6 ا�ستحقاقات من 3 ا�ستحقاقات

االإجمـايلاأكرث من �سنة�سهور اإىل �سنة�سهور اإىل 6 اأ�سهرخالل 3 �سهورالبيان
األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال ميني

اأ - االأ�سول
نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى 

619 431 26---619 431 26البنك املركزي اليمني
780 803 35---780 803 35اأر�سدة لدى البنوك

359 328 83-144 922 69315 796 52212 609 54اأذون خزانة )بال�سايف(
866 460 8664 460 4---ال�سندات احلكومية

704 232 60060 859 2278 922 45813 695 4195 755 31قرو�س و�سلفيات )بال�سايف(
351 680 3511 680 1---ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع 
500 500292 292---اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

148 600 34018 492 15129 844 37115 293 317212 230 179
ب- الإلتزامات

783 568 4---783 568 4اأر�سدة م�ستحقة للبنوك
156 353 206-847 539 6949 079 61519 733 177ودائع العمالء

982 982236 236---القرو�س الطويلة الأجل

182 302 39819 079 6949 539 847236 982211 158 921

258 071 3351 056 52415 304 20) 543 587 ()058 702 33(ال�سايف

متو�سط اأ�سعار الفائدة املطبقة  -36
بلغ متو�سط اأ�سعار الفائدة املطبقة على الأ�سول واللتزامات خالل العام مقارنة بالعام املا�سي ما يلي:

2010
يورودوالر اأمريكيريال ميني

%%%البيان
االأ�سول

0.050.05-بنوك ودائع لأجل

--22.95اأذون اخلزانة

--22.95ال�سندات احلكومية

27.0010.0010.00قرو�س العمالء

-11.004.00قرو�س زراعية

30.0012.0012.00جاري مدين

االإلتزامات
20.002.002.00ودائع لأجل � العمالء

20.002.002.00ح�سابات التوفري

--21.60ودائع لأجل � بنوك

--4.00قرو�س طويلة الأجل

2009
يورودوالر اأمريكيريال ميني

%%%البيان
االأ�سول

0.050.05-بنوك ودائع لأجل

--12.90اأذون اخلزانة

--12.85ال�سندات احلكومية

18.008.008.00قرو�س العمالء

-11.004.00قرو�س زراعية

18.008.008.00جاري مدين

االإلتزامات
10.002.001.00ودائع لأجل � العمالء

10.001.001.00ح�سابات التوفري

---ودائع لأجل � بنوك

--4.00قرو�س طويلة الأجل

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010

بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010بنك الت�سليف التعاوين والزراعي      التقرير ال�سنوي      2010



توزيع االأ�سول واالإلتزامات وكذا االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات وفقًا للقطاعات االإقت�سادي  -37

2010
االإجمايلاأخرى�سياحيمايلالبناء والت�سييدجتاريزراعي�سناعي

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة 
الإحتياطي لدى: 

964 703 37--964 703 37----البنك املركزي اليمني 

552 167 50--552 167 50----اأر�سدة لدى البنوك

000 811 119--000 811 119----اأذون خزانة )بال�سايف(

866 460 8664 460 4------�سندات حكومية

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة 
932 462 51177 780 61327 179 0751 027 3281 962 1221 646 34528 312 9381 554 15متويلية )بال�سايف( 

351 680 1-500 1012 22879 522 1--522 76اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

500 500397 397------اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

االإلتزامات
894 752 4--894 752 4----اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

068 514 478284 716 686101 755 4761 896 3162 114 60919 497 313132 330 19017 203 9ودائع العمالء

035 238--035 238----القرو�س طويلة الأجل

اإلتزامات عر�سية 
016 814 25359 848 1--539 198 22426 767 31--واإرتباطات )بال�سايف(

2009
االإجمايلاأخرى�سياحيمايلالبناء والت�سييدجتاريزراعي�سناعي

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة 
الإحتياطي لدى: 

619 431 26-- 619 431 26----البنك املركزي اليمني 

780 803 35--780 803 35----اأر�سدة لدى البنوك

359 328 83--359 328 83----اأذون خزانة )بال�سايف(

866 460 8664 460 4------�سندات حكومية

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة 
704 232 34460 914 10822 895954 1938 587 8921 169 46623 061 8061 536 10متويلية )بال�سايف( 

351 680 1--101 25079 601 1---اإ�ستثمارات مالية متاحة للبيع 

500 500292 292------اإ�ستثمارات يف �سركات زميلة

االإلتزامات
783 568 4--783 568 4----اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

156 353 033206 122 39074 279 9431 134 8401 928 65613 552 81596 628 47912 706 6ودائع العمالء

982 236-982 236----القرو�س طويلة الأجل

اإلتزامات عر�سية 
856 135 99872 228 3532 311 38-505 595 31---واإرتباطات )بال�سايف(

توزيع االأ�سول واالإلتزامات وكذا االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات وفقًا للموقع اجلغرايف  -38

2010
االإجمايلاأفريقيااآ�سيااأوروبااأمريكااجلمهورية اليمنية

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى:
 964 703 37البنك املركزي اليمني 

-
 

-
 

-
 

-37 703 964

552 167 33850 235 0902 014 69711 943 49222 93587 886 13اأر�سدة لدى البنوك

 000 811 119اأذون خزانة )بال�سايف(
-

 
-

 
-

 
-119 811 000

 866 460 4ال�سندات احلكومية
-

 
-

 
-

 
-4 460 866

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية 
 932 462 77)بال�سايف(

-
 

-
 

-
 

-77 462 932

 381 660 1اإ�ستثمارت مالية متاحة للبيع 
-

 
-

 
-19 9701 680 351

 500 397اإ�ستثمارت يف �سركات زميلة
-

 
-

 
-

 
-397 500

االإلتزامات
894 752 9944 68177 522255 379406 318824 188 3اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

 068 514 284ودائع العمالء
-

 
-

 
-

 
-284 514 068

 035 238القرو�س طويلة الأجل
-

 
-

 
-

 
-238 035

016 814 59-245 001 9298 904 4302 125 4124 782 44االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات )بال�سايف(

2009
االإجمايلاأفريقيااآ�سيااأوروبااأمريكااجلمهورية اليمنية

األف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينياألف ريال مينيالبيان
االأ�سول

نقدية بال�سندوق واأر�سدة الإحتياطي لدى 
 619 431 26البنك املركزي اليمني 

-
 

-
 

-
 

-26 431 619

780 803 24135 639 6191 127 2607 486 5988 906 0625 644 12اأر�سدة لدى البنوك

 359 328 83اأذون خزانة )بال�سايف(
-

 
-

 
-

 
-83 328 359

 866 460 4ال�سندات احلكومية
-

 
-

 
-

 
-4 460 866

قرو�س و�سلفيات واأن�سطة متويلية 
 704 232 60)بال�سايف(

-
 

-
 

-
 

-60 232 704

 381 660 1اإ�ستثمارت مالية متاحة للبيع 
-

 
-

 
-19 9701 680 351

 500 292اإ�ستثمارت يف �سركات زميلة
-

 
-

 
-

 
-292 500

االإلتزامات
 اأر�سدة م�ستحقة للبنوك

-
 

-3 168 9821 387 30912 4924 568 783

 156 353 206ودائع العمالء
-

 
-

 
-

 
-206 353 156

 982 236القرو�س طويلة الأجل
-

 
-

 
-

 
-236 982

 300 124 19117 622 0119 357 3547 032 38االإلتزامات العر�سية واالإرتباطات )بال�سايف(
-72 135 856

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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مراكز العمالت االأجنبية الهامة  -39
تطبيقا لتعليمات البنك املركزي اليمني ال�سادرة باملن�سور رقم )6( ل�سنة 1998 فاإن على البنك و�سع حدود لكل مركز عملة على حدة ف�ساًل عن حد اإجمايل ملركز العمالت 
املختلفة جمتمعة. وبناء عليه ل يزيد الفائ�س يف مركز كل عملة على حده عن 15% من راأ�سمال البنك واإحتياطياته و بحيث ل يزيد الفائ�س يف مركز العمالت جمتمعة عن 

25% من راأ�سمال البنك واحتياطياته. ويو�سح اجلدول التايل مراكز العمالت الأجنبية الهامة يف تاريخ البيانات املالية:
20102009

الن�سبة املئوية اإىلالن�سبة املئوية اإىل
راأ�سمال البنكفائ�س )عجز(راأ�سمال البنكفائ�س )عجز(

واحتياطياتهاألف ريالواحتياطياتهاألف ريالا�سم العملة

28%114 499 2)2.5(%)374 283(دولر اأمريكي

4%133 0.7348%174 80يورو 

)7(%)595 643(5.2%466 592ريال �سعودي

-)660 1()0.1(%)626 12(جنيه ا�سرتليني

1%515 0.1125%958 6عمالت اأخرى
25%507 327 3.42%598 383ال�سايف � فائ�س

املعامالت مع االأطراف ذوي العالقة   -40
يعترب الطرف ذو عالقة عندما يكون له القدرة على التحكم اأو ممار�سة تاأثري هام وجوهري على البنك عند اتخاذ القرارات املالية والت�سغيلية، ويتعامل البنك مع الأطراف ذوي 
العالقة بنف�س الأ�س�س التي يتعامل بها مع الغري، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون والقرارات التف�سريية للبنك املركزي اليمني وال�سادرة باملن�سور رقم )4( ل�سنة 1999 والتي 
قررت حدود للمعامالت الإئتمانية مع الأطراف ذوي العالقة بالإ�سافة اإىل �سرورة اإلتزام البنك بنف�س الأ�س�س وال�سروط التي يتعامل بها مع الغري عند قيامه بالتعامل مع 

الأطراف ذوي العالقة.
وتقت�سي طبيعة ن�ساط البنك اأن يتعامل مع بع�س م�ساهميه واأع�ساء جمل�س الإدارة وال�سركات اململوكة لهم. وتتمثل هذه املعامالت يف احل�سول على قرو�س وت�سهيالت 

وكذا فتح اعتمادات م�ستندية واإ�سدار خطابات �سمان ومعامالت بنكية اأخرى متنوعة، وتدخل تلك املعامالت �سمن ن�ساط البنك العادي. 
وفيما يلي بيان باأر�سدة تلك املعامالت يف تاريخ البيانات املالية:

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيـان

033 16876 226قرو�س و�سلفيات )بال�سايف(

615 440 0587 753 5ح�سابات جارية دائنة وودائع لأجل

000 035150 238قرو�س طويلة الأجل

008 4881فوائد وعمولت حم�سلة

851 2496 2فوائد مدفوعة

املوقف ال�سريبـي   -41
يتمثل الفرق بني الربح املحا�سبي وال�سريب�ي لعام 2010 يف اإ�سافة مبلغ /873 481/ األف ريال ميني نتيجة ت�سوية الربح املحا�سبي باملخ�س�سات املكونة • 

خالل العام واخلا�سعة لل�سريبة واملحملة على بيان الدخل ال�سامل وذلك على اأ�سا�س معدل �سريبة )20%( للوعاء اخلا�سع لل�سريبة بدءًا من عام 2010. 
وذلك بناءًا على اأحكام قانون �سرائب الدخل رقم )17( لعام 2010.

وفقًا للمادة )21( من القانون )39( ل�سنة 1982 باإن�ساء بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ل تخ�سع اأرباح البنك ل�سريبة الأرباح التجارية وال�سناعية. ول • 
يخ�سع البنك اأي�سًا لقانون �سرائب الدخل رقم )31( ل�سنة 1991 والتعديالت الالحقة له بالقرار اجلمهوري بالقانون رقم )12( ل�سنة 1999 واأحكام املادة 

رقم )85( من القانون رقم )38( ل�سنة 1998 ب�ساأن البنوك وذلك حتى 31 دي�سمرب 2009.
متت املحا�سبة ل�سريبة املرتبات حتى عام 2008.• 
مت �سداد �سريبة املرتبات حتى نهاية عام 2010 من واقع الإقرارات ال�سهرية وجاري حاليًا الفح�س من قبل م�سلحة ال�سرائب ومل يبلغ البنك باأي اإخطارات • 

ربط اإ�سافية حتى تاريخه.

املوقف الزكوي  -42
يقوم البنك بتقدمي اإقراره الزكوي �سنويًا و�سداد الزكاة من واقع الإقرار.• 
قام البنك ب�سداد الزكاة حتى نهاية عام 2009 و�سداد الزكاة من واقع الإقرار ومل يبلغ باأي اإخطارات ربط اإ�سافية من قبل مكتب الواجبات.• 

االإلتزامات املحتملة  -43
اأمام حمكمة الأموال العامة واملحكمة التجارية، بالإ�سافة لعدد من الق�سايا الأخرى املرفوعة �سد البنك يف املحاكم  يوجد عدد من الق�سايا املرفوعة من البنك �سد الغري 
املخت�سة والتي ترى اإدارة البنك عدم وجود اأي اإلتزامات ب�ساأنها، وقد قامت اإدارة البنك بتكوين املخ�س�سات الالزمة ملقابلة بع�س الق�سايا املرفوعة �سد الغري. وما زال هناك 

بع�س الق�سايا الأخرى التي مل يتم احلكم فيها حتى تاريخه.

االإلتزامات الراأ�سمالية  -44
بلغت الإلتزامات الراأ�سمالية يف نهاية العام ما يلي: 

20102009
األف ريال مينياألف ريال مينيالبيـان

024 21-تنفيذ تطبيقات النظام امل�سريف

اأن�سطة االأمانة  -45
ل يحتفظ البنك اأو يدير موجودات لآخرين اأو بالنيابة عن اآخرين باإ�ستثناء القرو�س التي يديرها نيابة عن �سندوق ت�سجيع الإنتاج الزراعي وال�سمكي ووزارة املالية.

اأرقام املقارنة  -46
مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة مبا يتم�سى مع تبويب البيانات املالية للعام احلايل وذلك بغر�س عر�سها ب�سكل اأف�سل، كما اأن اإعادة التبويب لتلك الأرقام املقارنة مل 

توؤثر على حقوق امل�ساهمني اأو �سايف الأرباح.

 

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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البيانات املالية لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي ـ فرع املعامالت االإ�سالمية ) حتت التاأ�سي�س(

مت اإعداد وعر�س البيانات املالية للفرع الإ�سالمي للبنك يف �سوء معايري املحا�سبة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والتعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي اليمني.

بيان املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2010- 1

2010
األف ريال مينياالأ�سول

300 741اأر�سدة لدى البنوك 

970 875 1متويل عمليات املرابحة )بال�سايف(  

317 419متويل عمليات ال�ست�سناع )بال�سايف(  

140 268اإجارة منتهية بالتمليك )بال�سايف(

455 1القر�س احل�سن )بال�سايف(

333 360اأر�سدة مدينة واأ�سول اأخرى )بال�سايف(

757 23ممتلكات ثابتة )بال�سايف(
272 690 3جمموع الأ�سول

االإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
االإلتزامات

170 098 2احل�سابات اجلارية والودائع الأخرى

644 606اأر�سدة دائنة والتزامات اأخرى

774 8خم�س�سات اأخرى
588 713 2جمموع االإلتزامات

حقوق امل�ساهمني
000 000 1راأ�س املال 

 اإحتياطي قانوين
-

)316 23 (خ�سائر مرحلة
684 976جمموع حقوق امل�ساهمني

272 690 3جمموع الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني
432 877اإلتزامات عر�سية واإرتباطات )بال�سايف(

تابع البيانات املالية لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي ـ فرع املعامالت االإ�سالمية ) حتت التاأ�سي�س(

بيان الدخل عن الفرتة من 29 مار�س 2010 وحتى 31 دي�سمرب 2010- 2

الفرتة من 29 مار�س 2010
حتى 31 دي�سمرب 2010

األف ريال مينيالبيـان

592 46اإيرادات متويل عمليات املرابحة والإ�ست�سناع
470 16اإيرادات من ال�ستثمارات امل�سرتكة الأخرى

63 062
يخ�سم:

)362 40(عائد اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة والإدخار 
22 700

353 5اإيرادات عمولت واأتعاب خدمات م�سرفية 
949 23فروق اإعادة تقييم عمالت اأجنبية

002 52اأرباح  الن�ساط
يخ�سم :

)401 33(خم�س�سات
)917 41(م�سروفات اإدارية وعمومية واإهالك

)316 23(�سايف )خ�سائر ( الفرتة قبل ال�سرائب
يخ�سم:

�سرائب الدخل عن الفرتة
 

-
)316 23(�سايف )خ�سائر ( الفرتة بعد ال�سرائب

تابع: اإليضاحات المتممة للبيانات المالية. 31 ديسمبر 2010
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اجلوف:
)06(فاكس: 342014 )06(هاتف: 341081 احلزم - املجمع احلكومي - مبنى املحافظةفرع  اجلوف 

�سنعاء:
)01(فاكس: 220112)01(هاتف: 220110�سارع القياده - جولة �سباأالفرع الرئي�سي

)01(فاكس: 384985 )01(هاتف: 387119مذبح - اأمام مكتب النائب العاممكتب اأر�س حمري
)01(فاكس: 348272 )01(هاتف: 398271مطار �سنعاء الدويلمكتب املطار

)01(فاكس: 538828 )01(هاتف: 538802�سارع الزبريي - مبنى كاك بنك الإ�ستثماريفرع الزبريي
)01(فاكس: 545869 )01(هاتف: 545868 ظهر حمري - نقم - مبنى فندق موفمبيكمكتب موفمبيك

)01(فاكس: 269586 )01(هاتف: 269584باب ال�سالم �سارع خولن غرب م�ست�سفي الثورةمكتب باب ال�سالم
)01(فاكس: 337887 )01(هاتف: 337996�سارع ال�ستني ال�سمايل - �سوق ذهبان - اأمام �سركة مر�سيد�سمكتب ذهبان

)01(فاكس: 428363 )01(هاتف: 428370 �سارع حده - امام مركز �سمر التجاري فرع حدة
)01(فاكس: 441407)01(هاتف: 441404�سارع بغداد � تقاطع �سارع اجلزائر جوار معهد يايلمكتب �سارع بغداد

)01(فاكس: 627236 )01(هاتف: 627230�سارع تعز - قبل �سوق �سميلة - اأمام �سارع بينون فرع  22 مايو
)01(فاكس: 673360)01(هاتف: 673337 �سارع الربعني - بعد جولة الثقافة - جوار مركز املدينة الذهبيةمكتب ال�سبحي
)01(فاكس: 634234)01(هاتف: 634551�سارع تعز - جوار دار رعاية اليتامفرع  14 اأكتوبر

)01(فاكس: 537959)01(هاتف: 537884الدائري الغربي - مدخل �سارع مقدي�سوفرع مقدي�سو

اإب:
)04(فاكس: 455665 )04(هاتف: 455669 الدائري - اأمام البوابه الغربيه جلامعة اإب - جوار �سركة اللبانفرع اإب 

)04(فاكس: 424603 )04(هاتف: 424602 �سارع تعز - اأمام اليمنيه للطريانمكتب �سارع تعز
)04(فاكس: 541992 )04(هاتف: 541992 النادرة - ال�سارع الرئي�سي جوار كلية الرتبيةفرع النادرة
)04(فاكس: 470107 )04(هاتف: 470105 العدين - ال�سارع الرئي�سي اأمام موؤ�س�سة الكهرباءفرع العدين

)04(فاكس: 421285 )04(هاتف: 421284 �سارع العدين - جوار �سركة MTNفرع امللكة اروى
)04(فاكس: 453188 )04(هاتف: 331138 ال�سارع العام � اأمام م�ستو�سف �سالح الدين مكتب مدينة القاعده

)04(فاكس: 501720 )04(هاتف: 501133  خلف م�ستو�سف الرحمة - جوار املوا�سالتفرع يرمي
)04(فاكس: 500427 )04(هاتف: 500427 ال�سارع العام � اأمام اإدارة املرور - جوار مغ�سلة دبي مكتب ال�سريع للحوالت

البي�ساء:
)06(فاكس: 539321 )06(هاتف: 539320  ال�سارع العام - جوار املجمع احلكوميفرع  البي�ساء 

)06(فاكس: 539326 )06(هاتف: 539326 ال�سارع العام � جوار فندق الريا�س مكتب ال�سريع للحوالت
)06(فاكس: 559073 )06(هاتف: 559074 ال�سارع العام - جوار م�ست�سفى الملفرع رداع

عدن:
)02(فاكس: 358158)02(هاتف: 358160جولة كالتك�سفرع كالتك�س

)02(فاكس: 353405 )02(هاتف: 354356 املن�سوره - حي عبدالعزيز خلف معر�س ال�سم�سي لل�سياراتمكتب املن�سورة
)02(فاكس: 394830 )02(هاتف: 356340املنطقة احلرةفرع املنطقة احلرة

)02(فاكس: 220416 )02(هاتف: 220416 منطقة املعال - الدكه - جمرك ميناء املعالمكتب املعال
)02(فاكس: 306825 )02(هاتف: 306822ال�سيخ عثمان - جولة ال�سفينةفرع ال�سيخ  عثمان

)02(فاكس: 267542 )02(هاتف: 267549حي التالل - �سارع امللكه اأروىفرع كريرت

احلديدة:
)03(فاكس: 219908 )03(هاتف: 233702 �سارع �سنعاء فرع احلديدة

)03(فاكس: 262699 )03(هاتف: 265965 حي ال�سهداء - �سارع 7 يوليومكتب ال�سهداء
)03(فاكس: 219586 )03(هاتف: 217052�سارع 26 �سبتمربفرع احلي التجاري

)03(فاكس: 331954 )03(هاتف: 331078 ال�سارع الرئي�سي - جوار اإدارة املرورفرع بيت الفقية
)03(فاكس: 334668 )03(هاتف: 334668 ال�سارع الرئي�سي - مدخل احلي التجاري جوار �سيدلية العقبيمكتب بيت الفقيه

)03(فاكس: 340610 )03(هاتف: 341914 ال�سارع الرئي�سيفرع زبيد
)03(هاتف: 343281 )03(هاتف: 343282 ال�سارع العام � جوار مكتب املوا�سالت مكتب اجلراحي

)03(هاتف: 560061 )03(هاتف: 575113 ال�سارع العام - جوار امل�ست�سفى الرئي�سيفرع الزهرة
)03(هاتف: 503500 )03(هاتف:  503311 �سارع �سنعاء فرع باجل 
)03(هاتف: 360222 )03(هاتف: 360622 حي�س - ال�سارع العامفرع حي�س

تعز:
)04(فاكس: 210482 )04(هاتف: 210481 الهري�س - جوار موؤ�س�سة الكهرباء القدميهفرع تعز

)04(فاكس: 267946 )04(هاتف: 251888 �سارع جمال - جوار مكتب الرتبية والتعليمفرع �سارع جمال
)04(فاكس: 302007 )04(هاتف: 301289 �سارع القيادة - جوار الكهرباءفرع الرتبة
)04(فاكس: 362320 )04(هاتف: 362926جوار فندق الر�سيد فرع املخا

فروع ومكاتب كاك بنك

ذمار:
)06(فاكس: 509295)06(هاتف: 509296�سارع املنزل فرع ذمار

)06(فاكس: 509227 )06(هاتف: 509227 �سارع �سنعاء � اأمام مغا�سل اليمن احلديث مكتب ذمار
)06(فاكس: 455017 )06(هاتف: 455321 مدينة ال�سرق - اأمام حمطة برتول مدينة ال�سرق فرع اآن�س

ال�سالع:
)02(فاكس: 431493)02(هاتف: 431492 ال�سارع العام - جوار موؤ�س�سة الكهرباءفرع ال�سالع
)02(فاكس: 451409)02(هاتف: 451410 ال�سارع العام - اأمام املوؤ�س�سه العامه للكهرباء مكتب قعطبه

)02(فاكس: 456963)02(هاتف: 456962  دمت ال�سارع العام - اأمام منتجع الأ�سديفرع دمت
)02(فاكس: 461912)02(هاتف: 461911ال�سارع العام - جوار ال�سوق املركزيمكتب جنب

املهرة:
)05(فاكس: 612623)05(هاتف: 613205 الغيظه - �سارع ذي احلجله - جوار البنك املركزيفرع  املهره

)05(فاكس: 613701 )05(هاتف: 613700ال�سارع العام - اأمام فندق الأ�سدمكتب الغيظه
)05(فاكس: 640591)05(هاتف: 640590 حي ال�سهداء - جوار املجمع احلكوميفرع �سي�ح�وت

)05(فاكس: 640710)05(هاتف: 640710 ال�سارع العام - جوار املوا�سالت مكتب �سيحوت
)05(فاكس: 643475)05(هاتف: 643473 حي ال�سعبمكتب ق�سن

�سبوة:
)05(فاكس: 202526 )05(هاتف: 200534عتق - �سارع الرتبيه - بجانب مكتب الزراعة والريفرع �سبوة - عتق

)05(فاكس: 270244 )05(هاتف: 270245 بيحان العليا - اأمام م�ستو�سف بيحانفرع بيحان
)05(فاكس: 211961 )05(هاتف: 211961 بلحاف - ال�سارع الرئي�سي - جوار �سركه الغاز امل�سالفرع بلحاف
)05(فاكس: 266060 )05(هاتف: 266026 ع��زان - ال�سارع العام - امام مبنى الربيدفرع عزان 

�سعدة:
)07(فاكس: 512549)07(هاتف: 512549�سارع املجمع احلكوميفرع �سعدة

ماأرب:
)06(فاكس: 302205)06(هاتف: 304193ال�سارع العام - جوار البنك املركزي  فرع ماأرب

حلج:
)02(فاكس: 511384)02(هاتف: 510996�سرب - ال�سارع العام  فرع حلج

عمران:
)07(فاكس: 600206)07(هاتف: 601096 �سارع �سنعاء - اأمام البنك املركزيفرع عمران

)07(فاكس: 612567)07(هاتف: 613035 �سارع امل�سنع - اأمام جامعة عمرانمكتب امل�سنع

ح�سرموت:
)05(فاكس: 314898)05(هاتف: 352691خور املكال - �سارع البنوكفرع  املكال

)05(فاكس: 491259)05(هاتف: 491259 امل�سيله - بوابة حرو - جوار �سركة كندين نك�سنمكتب امل�سيلة 
)05(فاكس: 355492)05(هاتف: 355494 الغيل مكتب غيل باوزير

)05(فاكس: 409938)05(هاتف: 409937 �سيئون - �سارع اجلزائر فرع �سيئون
)05(فاكس: 456555)05(هاتف: 458383 القطن - ال�سارع الرئي�سي - جوار �سوق القعيطيمكتب القطن
)05(فاكس: 336441)05(هاتف: 382333 حي الرمله - اأمام فرزة �سيارات ال�سحرفرع ال�سحر

)05(فاكس: 660726)05(هاتف: 660727 حديبو - �سارع 20 - جوار البنك الأهليفرع �سقطرى

حجة:
)07(فاكس: 222427 )07(هاتف: 222200�سارع ال�سالم - اأمام مدر�سة الأملفرع  حجة

)07(فاكس: 228118 )07(هاتف: 228116 �سوق المانمكتب الأمان
)07(فاكس: 230926 )07(هاتف: 230925 منطقة املحاب�سةمكتب املحاب�سة

)07(فاكس: 248938 )07(هاتف: 248938 حر�س - جمرك الطوايل مكتب اجلمارك 
)07(فاكس: 246630 )07(هاتف: 245911 حر�س - ال�سارع العام - اأمام �سركة MTNفرع حر�س

)07(فاكس: 242636 )07(هاتف: 242137 عب�س - حي �سفر - ال�سارع العامفرع عب�س

املحويت:
)07(فاكس: 403357)07(هاتف: 402626 �سارع �سنعاءفرع  املحويت 

اأبني:
)02(فاكس: 602109)02(هاتف: 602108زجنبار- �سارع الوحده - اأمام فندق ح�سرموت فرع  اأبني 
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